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Herbicli F., Az erdélyi keleti Kárpátok kréta-képződményei ... ... ... ... 268 

— —, Erdély déli határhegysége krétarétegeinek nehány ceplialopodája ... 388 

— —•, Paleontologiai tanulmányok az erdélyi érezhegység mészkő szirtjeiről 389 

Herczegány (Hunyad in.) földtani viszonyai ... ... .... .... ... ... ... 15 

Hivatalos közlemények a m. kir. földtani intézetből ... ... ... .... ... 46, 277 

Hodrusbányai (Hont m.) érczleletek. _. ... ... ... ... ... ... ... 466 

Hollóházi agyag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 492 

Höfer H. Das Erdői und seine Verwandten ... ... .... ... .. ... ... 485 

Hyaena spelaea Gldf ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 393,4-91 

Hydrobia balatonica Tausch ; — baconica Tausch ; —- Bodeica Tausch ; — mana 

Tausch, — Vesprimica Tausch ... ... ... ... ... ... ... ... ... _. 392 

Illavai (Trencsén m.) kőszén elemzése ... ... ... ... .... ... ... ... ... 34 

Inoceramus Brongniarti Sow. — Crispii Hant. — Decheni Rom. — involutus 

Sow. — labiatus Schlth. — latus Mant. -— Lamarcki Gldf. — lingua Gldf. — 

lobatus Münst. — striatus Mant. — tenuis Mant. —- undulatus Rom. ... ... 269 

Itieria austriaca Zitt. — Cabanctiana d’Orb. — Haynaldi Herb. ■— melanoides 

Zitt. — multicoronata Zitt. — obtusiceps Zitt. — polymorpha Gemm. — Re- 

nevieri Lor. — rugifera Zitt. — Simmenensis Oost. — Staszycii Zeuschn. ... 390 

Jankó János ifj., Adat Egiptom geológiájához... ... ... ... ... ... ... ... 491 

Jégárak a Magas-Tátra északi oldalán ... ... ... ... ... ... ... ... ... 337 

Jégkorszak hatása Magyarországon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 367 

John C. u. Foullon H., Arbeiten aus dem chemischen Laboratórium ,d. k. k. 

geol. R. Anst. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... _. 33 

Kalecsinszky S., Az 1887. évi február 23-iki felső-olaszországi földrengés ... ... 194 

—, A szentesi artézi kútviz vegyi vizsgálata ... ... ... ... ... 272 

Karancsaljai (Nográcl m.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... 34 

Kárpáti homokkő Boicza környékén ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 

Keresztyénfalvi (Brassó m.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... 34 

Kirándulók zsebkönyve ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 045 

Kis-Disznódi (Szeben m.) ceplialopodák ... ... ... ... ... ... ... ... ... 389 

Kis-Sebesi (Kolos m.) dacit zárványai ... ... ... ... ... ... ... ... ... 274 
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Knazova-Szkalai vaskovand elemzése ... .... ... ... ... ... — ... ... 36 

Kotterbachi (Szepes m.) vaspát elemzése 35 — calcit és ankerit . . ... ... 492 

Kovacsovai kőszén vegyelemzése ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 

Köbölkuti (Esztergom m.) rhinoceros-állkapocs ... ... ... ... ... ... 47 

Köpecz-Barothi (Háromszék m.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... ... 34 

Kőszén-elemzések ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33 

Közgyűlés 1888. februárius 1-jén ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107 

Kremnitzky F. J., Az érczképződésre vonatkozó megfigyelések a verespataki 

érczliegység övében ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 478 

Krenner J. S., Yíztiszta sphalerit Svédországból .... ... ... ... ... ... ... 81 

— —, A vezuvi pseudobrookit ... ... ... ... .... ... ... ... ... 83 

Krétaképződmények az erdélyi K-i Kárpátokban ... ... ... ... ... ... ... 268 

Krétakorú cephalopodák ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 388 

fauna Ajkáról ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... .... 391 

Kristyor (Hunyad m.) földtani viszonyai ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 

Langenfeldi (Krassó in.) pontusi korú fauna ... ... ... ... ... ... ... ... 388 

Laterit előfordulása Borneón ... ...     ... ... ... ... ... ... ... 32 

Lima elongata Sow. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 269 

Liptó-Ujvári (Liptó m.) kőszén elemzése ... ... ... — ... ... ... ... ... 36 

Liveing H. E., Az erdélyi aranybányászatról ... ... ... .... ... .. ... 219 

Loczka J., Asványelemzési közlemények ... ... ... ... ... ... — ... ... 457 

Lovcsai (Bars m.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 

Lucskai (Gömör in.) nyersvas elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 

Lymnaeus velutinus Desli. ... .... ... ... ... ... ... — — ... ... 388 

Mactra podolica Eicliw. ... ... ... ... ... ... ... ... — ... ... ... 394 

Magas-Tátra északi oldalának hajdani jégárjai ... ... ... ... ... ... ... 337 

Magyarország ásványvizei ... ... ... ... ._ ... ... ... ... ... ... ... 266 

Maluzsinai (Liptó m.) vaskovand elemzése ... ... ... ... ... ... ... 36 

Marginulina subbulata, Hntk. .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 

Martiny Ist., Az O-Antaltárna által feltárt ércztellérek Vilinye és Hodrus között 466 

Málnási (Háromszék in.) ásványvíz elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... 37 

Mátra-Nováki (Nográd in.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... 34 

Mátra-Szelei (Nográd m.) « « ... ... ... ... ... ... ... ... 34 

Mediterrán üledék Boicza környékén ... ... ... . . ... ... ... ... ... 8 

Megalomastoma idiotropum Tausch, — planum Tauseli, — rarespiratum Tausch, 

supracretaceum Tausch, — tenuigranulatum Tausch ... ... ... ... ... 392 

Meghívók .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 177 

Meliadiai (Krassó m.) kőszén elemzése ... ... ... .... ... ... 34 

Melánia Heberti Hntk., — obeloides Tausch ... ... ... ... ... ... —. ... 392 

Melanopsis Ajkaensis Tausch; — laevis, Stol. ... ... ... — ... ... ... ... 392 

Melaphyr a Csetrás-hegységben ... ... ... ... ... ... .... . ... ... 8 

Mészkő-elemzések .  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 37 

Miskolczi (Borsod m.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... ... . 34 

Mocsarakról ... ... ... —. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 251 
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Nácifalva (Hunyod m.) környékének földtani viszonyai ... ... ... ... ... II 

Nagyág (Hunyad m.) aranybányászata ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 220 

Nagy-Mányoki (Baranya m.) kőszén elemzése ... . . .. ... .. ... ... 33 

Nagy-Szaláncz (Abauj in.) környékének földtani viszonyai .. ... ... ... ... 43 

Nagy-Várad (Bihar m.) környéki kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... .. 34 
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— —, A Beregmegyében levő bilasoviczi Irma-forrás ásványvizének vegy¬ 

elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 264 

•— —, Magyarorszag ásványvizei—. ... ... . . ... .... ... ... ... 266 
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Goodlialli Sow. — Holieneggeri Pét — Lorioli Zitt. —- metamorpha Herb. 

microconica Herb.— Mikéi Herb.— monoplicata Herb.— nodosa d’Orb.— 

Oppeli Gemm. — Paronae Dist. — Pasinii Gemm. — Petersi Gemm.— petrea 

Herb. — picta Herb. — Plassenensis Pét. — Bömeri Phil. — salinensis d’Orb. 

saxatilis Herb. — scalata Voltz. — sicula Gemm. — speciosa Voltz. — 

Strambergensis Pét. —- Suessi Pét. ■—- suprajurensis Voltz. — Syndjecavae 

Herb. — Szabói Herb. — tetraptycha Herb. — Tikujatae Herb. — tornata 

Qust. — transilvanica Herb. — Zeuschneri Pét. _ ___ ... _ ... .... 389 

Nerita Savii Gemm ... ... . _. ... ... ... ... ... ... ... 390 

Niliolinczi (Krassó m.) pontusi fauna ... .... _ ... ... ... ... ... ... 388 

Nodosaria acuminata Hntk. — Beyriclii Neug. — latejugata Gümb. 97., — inter- 

sita Franz. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... _ ... 104 

Numinulites pygmaea, Hntk. 88, — complanata Sow... ... ... .. ... ... 481 

Nummulites Tschichatscheffi-mészkő Esztergom vidékén .. ... ... . ... 481 

Nyirok Nádfalu környékén ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 11 

Nyustyai (Gömör m.) mész elemzése ... .. . ... .. ... ... ... ... ... 37 

Olaszországi 1887. évi földrengés ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 194 

Opperculina ammonea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 481 

Orbitoides papiracea Bonb.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 481 

Orsovai (Krassó in.) vasércz elemzése ... ... ... ... ... .... ... ... ... 35 

Ossikovszky J., A bártfai fürdő ásványvizének cliemiai elemzése ... .... . . 3S 

Ostrea cokimba Desh. — Hippopodium Nils.— laterális Nils.— vesicularis Liuk. 270 

Osztrák bányaművelés 1886-ban... ... ... ... ... ... ... ... __ ... ... 483 

Pachyrisma Beaumonti Zeuscli . ... _. ... ... ... .... ... ... ... 390 

Pacliystoma involutum Tausch; — varicatum Tauscli ... ._ .... ... ... ... 392 

Palaina antiqua Tausch; — europaea Tauscli .... ... ... ... ... _.. ... ... 392 

Paludina cfr. novemcostata Math. 391. —- prisca Tauscli; —- cfr. subcingulata 
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Petrovits D., A zomborvidéki mocsarakról, és A bácskai mocsarakról ... — ... 251 

Pholadomya canaliculata Bőm. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 390 

Phragmites Oeningensis Al. Br. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 273 

Pileolus imbricatus Gemin. — sublaevis Buv. ... ... ... ... ... ... ... 1.. 390 

Pinus silvestris L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 372 

Pisidium priscum Eiclnv. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 388 

Planorbis transilvanicus Neum. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 388 

Pleiona, egy új foraminifera genus . .. ... ... .._ ... ... ... ... ... ... 491 

Polymorphina probléma d'Orb. — sororia Ess. 89, —gibba d’Orb. ... ... ... 90 

Polystomella crispa Link. 88, — Listeri d'Orb. ... ... ... ... ... ... ... 90 

Porkura (Hunyad m.) földtani viszonyai ... ... ... ... ... .... ... ... ... 20 

Porpliyr a Csetrás-hegységből .... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 8 

Posewitz T. Laterit előfordulása Borneón ... ... ... ... ... ... ... ... 32 

- Újabb földtani felfedezések Borneo szigete EK-i részében ... ... ... ... 214 

Potamomya? incerta Tausch ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 392 

Priinics Gy., Geológiai megfigyelések a Csetrás-liegység területén ... ... ... ... 5 

Pseudobrookit a Vesuvról .... ... .... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 83 

Ptychicula speciális, Tausch ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 392 

Ptycliites cfr. acutus Mojs. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 193 

Ptygmatis Carpathica Zeusch. — Mandelslohi Bronn. — Menegliini Gemrn. — 

pseudo-Bruntrutana Geimn .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 390 

Pulvinulina Haidingeri d’Orb. 95 — rotula Kaufm. — umbilicata Hntk. 98. — 

umbonatus Ess. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... ... ... 88 

Püspökladányi (Hajdú m.) ártezi kút gázának elemzése ... ... ... ... ... 462 

Pusztafalusi (Nográd m.) andesit zárványai ... ... ... ... ... ... ... — 274 

Pyrgulifera acinosa Zek. — Ajkaensis Tausch. — armata Math. •— glabra Hntk. — 

humerosa Meck. — lyra Math. — Pichleri Hoern — Bíicker Tausch. 

striata Tausch ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 391 

Pyrit Coloradoból ... __ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 385 

Quarzhomokkő elemzése ... ... ... — ... ... ... ... ... ... ... 251 

Quinqueloculina triangularis d’Orb. 91.,— Ungeriana d’Orb ... ... ... ... 93 

Resicza (Krassó m.) melletti Sztirnik-barlang... ... ... ... ... ... ... ... 491 

Bézkovandok Boszniából ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 233 

Rhyolithnyomok Svédországban ... ... ... ... — ... ... .... ... ... 272 

Rhyolithos kőzetek agyagipari czélokra való alkalmazhatósága ... ... ... ... 271 

Ribariczai (Trenesén m.) vaskovand elemzése ... ... ... — -- ... —- ... 36 

Robulina calcar L. var. cultrata Montf. — depauperata Rss. — inornata d'Orb. 

- tangentialis Rss. — vortex Ficht. 88 — arcuato-striata Hntk. — grata 

Rss. 90 — deformis Franz. ... ... ... ... .... _ ... ... ... — 106 
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Roth S., A Magas-Tatra E-i oldalának hajdani jégárjai ... _.. — ... 337 

Buda (Hunyad m.) földtani viszonyai .... ... ... .... ... ... ... ... ... 27 

Salgó-Tarjani (Nográd m.) kőszén elemzése ... ... ... ... . ... ... 34 

Salzburgi epidotok ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... 378 

Scaphites auritus Schth. —- constrictus d’Orb. ... ... ... ... ... ... ... 269 

Schafarzik F., Kőzetzárványok ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 274 

— —, Caryagyümölcse az esztergomi Nummulites Tschihatsclieffi mészkőben 481 

— —, Adatok a Bakony geológiájához ... ... ... ... ... ... ... ... 492 

Sclierfel V. A., A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése ... ... ... .... ... 265 

Sclimidt S., Tudományos viszonyaink ... ... ... .... ... ... ... ... ... 121 

— —, A claudetit kristálytani viszonyai ... ... ... ... ... ... _ 271 

— —, Egy svédországi beaumontit ... .... ... ... ... ... ... ... 273 

Seger-porczellán és máza ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 492 

Selmeczbánya földtani viszonyai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43 

Selmeczbányai fiókegyesület ülései ... ... ... ... .... ... ... ... 45, 276, 394 

Serpula spirulaea Lmk. ... ... ... .... ... ... ... ... __ ... . . ... 481 

Sósmezői (Háromszék in.) petróleum elemzése ... ... ... ... .... ... 37 

Spliaeroidina austriaca d’Orb. ... .... ... ... ... . ... ... ._. ... ... 96 

Splialerit Svédországból ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81 

Srnjei (Trencsén m.) kőszén elemzése ... ... ... ... ... ... .... .... ... 43 

Staliva nitida Tausch... ... ... ... ... .... ... .. ... ... ... 392 

Staub M., Titkári jelentés... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107 

— —, A sztracenai völgyben talált növények ... .... ... ... ... ._ 273 

Strophostoma cretaceum Tausch. — fragile Tausch ... ... .. ... ... ... 392 

Svédországi splialerit, 81 —rliyolitliok, 272 —beaumontit ... ... ... ... ... 273 

Szabadkai (Bács m.) pinus silvéstris, L. ... ... ... ... ... ... ... ... 372 

Szabó .J., Claudetit Szomolnokról ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 

— —, Liveing H. E. bányamérnök, Az erdélyi aranybányászatról.._ __ ... 219 

— —, A jégkorszak hatása Magyarországon ... .... ... ... ... ... .... 367 

Szadeczky Gy., A tokaj-eperjesi hegységnek Nagy-Szaláncz és Abauj-Komlós közt 

levő centrális része petrografiai és geológiai tekintetből... ... ... 43 

— —, Rhyolithnyomok Svédországban... ... ... . ... ... ... . 272 

Szakértői véleményadások a m. kir. földtani intézet részéről ... ... ... .... 47 

Szakűlés 1888 januárius 4-én, 43 ; — márczius 7-én, 271 ; — április 11-én 272 ; — 

május 9-én, 273; — november 7-én, 491, — deczember 5-én ... ... 492 

Szalonaki (Vas m.) csurtatási maradék elemzése ... ... ... ... ... ... ... 38 

Szármát rétegek Dévény táján ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... 393 

Szászkabányai (Krassó m.) triaskorbeli lerakodás ... ... ... ... ... ... _ 182 

Személyi hírek a m. kir. földtani intézetből _. ... ... ... ... ... ... ... 46 

Szentesi (Csongrád m.) ártézi kútviz vegyi vizsgálata 272, •— kutban talált vivianit 

elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... __ 465 

Szilasi J., A Balatonvíz chemiai elemzése ... . ....  .. .. 256 

Szilniczi kőszén elemzése ... ... ...   ... . ... ... ... ... 34 

Szlovinkai (Szépes m.) vaspát elemzése ... ... ... ... ... ... ... ... 35 

Szokola-Huttai (Hont m.) kőszén elemzése ... .... ...      .... ... 34 
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Szomolnoki (Szepes m.) claudetit, 1, 271. — vaskovand elemzése 36, — nyersvas 

elemzése ... ... ... —_ .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 38 

Tagok névsora ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 135 

Társulati ügyek . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43, 107, 271, 491 

Tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése ... ... ... ... ... ... ... ... ... 265 

Tauscli L., XJeber die Fauna dér nicht-marinen Ablagerungen dér oberen Kreide 

des Csingerthales bei Ajka im Bakony ... ... ... ... ... _ ... ... 391 

Téglás G., A Közép-Marosvölgy őstörténelmi nevezetességű barlangjai... ... ... 393 

Tellurit kristály alakja .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 487 

Terebratula Dolliae Sajn. —- hungarica Suess ... .... ... ... ... ... ... ... 390 

Textillaria carinata, d’Orb. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 

Thirring G., A Fertő és vidéke ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 259 

Tisztviselők névsora ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 134 

Titkári jelentés ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107 

Torontálmegye földtani viszonyai ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 272 

Toula F., Ueber ein neues Vorkommen von Kaikén dér sarmatischen Stufe am 

Tliebener Kogel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 393 

Tracliyt Nádfalu környékén, 11.—-a tokaj-eperjesi hegység centrális részéből ... 43 

Triaskorbeli lerakodások Szászkabányán ... ... ... ... ... ... ... ... 182 

Trochus Csáklyaensis Herb. 390. — podolicus Partsch ... ... ... . _ ... ... 394 

Truncatulina costata Hntk. — Dutemplei d’Orb. — Kallompkalia Giimb. — lu- 

cida Ess. — Osnabrugensis d’Orb. — propinqua Ess. — Eoemeri Ess. ■—- 

taeniata Born. — Ungeriana d’Orb. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89 

Turrilites acufcicostatus, d’Orb. — bifrons, d’Orb. — costatus, Lmk. — polyplocus, 

Eöm. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 269 

Turritella Arckimedis Brong. ... ... ... ... ... _ ... ... ... ... ... 96 

Túrvékonyi (Szatmár m.) ásványviz elemzése... ... ... ... ._ ... ... ... 41 

Tylostoma ponderosum Zitt. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 390 

Ursus spelaeus Blmb. ... ... ... ... ... ... ... . _ ... ... ... 393, 490, 491 

Uvigerina pygmaea d’Orb .... ... _ .... ... ... ... ... ... ... ... ... 93 

Ürmösi (Nagy-Küküllő m.) krétaképződmény ... ... ... ... ... .... ... ... 268 

Üvegkészítésre használt quarzliomok ... ... ... .... ... ... ... ... ... 251 

Vágújhelyi kőszén elemzése ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 34 

Választmányi ülések ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44, 274, 493 

Valisora (Hunyad m.) földtani viszonyai ... ... ... ... .... ... ... ... ... 29 

Vámfalusi (Szatmár m.) ásványvíz elemzése ... ... ... ... ... ... .. 41 

Vasércz-elemzések ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 

Vaskövek Boszniából ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 231, 378 

Verespatak (Alsó-Fehér m.) aranybányászata ... ... ... ... ... ... ... ... 291 

Vezuvi pseudobrookit .. ... ... .... ... ... ... ... ...  . ... ..'l 83 

Vihnyei (Bars m.) O-Antaltárna által feltárt ércztelérek ... ... ... ... ... 467 

Vinkovczei (Szlavónia) Cervus alces foss. ... ... ... ... ... ... ... 278 

Viupaczi (Horvátorsz.) mész elemzése ... ... ... ... .... ... ... ... ... 37 

Viniczai « « « ... ... ... ... ... ... ... 37 

Virguliua Schreibersi Czj. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ... ... 88 

Vivianit a szentesi artézi kútból ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 464 
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XVIII. KÖTET. 18SX JANÜARIUS—FEBRUARIUS. 1-2. FÜZET, 

CLAIJDETIT SZOMOLNOKROL. 

Dr. Szabó JózsEF-töl. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1887. november 9-én tartott szakülésén.) 

Szomolnokról küldött 1887 nyarán Ebergényi Kálmán úr bányatiszt 

néhány darab fehér ásványt laza összeállással, mint ismeretlent az ottani 

kincstári bányából, mely az 1883-ik ev végén kitört bányatűz következtében 

a kénkovandtömzs hasadékaiba behatoló gőzök által jöhetett létre. írja 

tovább, hogy ezen bányaműhez 1884. novemberben lett áthelyezve és fel¬ 

adatává téve a tűz lokalizálása, illetőleg elfojtása. Felhagyva az elődök által 

használt egyszerű elgátolási móddal, egy körgáttal kerítette he a tűztért s 

helyenkint a központ felé hatoló vágatokba vizet vezetett be. Három havi 

kitartó küzdelem után sikerült a tűznek urává válni, eloltani s a kovandfejtést 

emeletenkint megkezdeni. Ezen lefejtés alkalmával a kovandtömzs hasadé- 

kaiban, melyek a sülyedés és víz-beeresztés következtében jöttek létre, találta 

ezen fehér terményt, melyre a munkások igen panaszkodtak, mert köhögést 

és fejfájást okozott. 

A kovandtömzs alatt levő lefejtett pászták, melyekben a tűz volt, rég¬ 

óta be voltak hányva az ott előforduló chloritpala törmelékével, továbbá az elő¬ 

döktől ott hagyott kovanddarabokkal sőt kovandliszttel, végre quarzitpala 

meg ácsolatfa-maradványokkal, s ismeretlen okból, de valószínűleg a finom 

osztatu kénvegyületek rohamos oxydatiója következtében történt a kigyu- 

ladás. 

Levelében kér a meghatározásra s az eredménynek közlésére. 

Látván, hogy lengülési terménynyel van dolgom, lángkisérleteket tet¬ 

tem. Platinahuzalon a Bunsen-lángba téve az oxydatiói helyre, kékes lánggal 

elillan nyom nélkül. Reductiói lángban porczellán csészén felfogva fekete 

fémtükröt kaptam, melyet 20°/o légenysav nem — de chlornátron-oldat 

azonnal fölolvasztott. Szénen forraszcsővel reá fuva erős fehér füsttel és 
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hasonló verődékkel valamint kevés fokhagy maszag-terjesztéssel elillant, hogy 

tehát arzenes sav a lengület, kétségen kívül áll; siettem ennélfogva Eber- 

gényi urat arról értesíteni, hogy a munkásokat ezen a helyen nem kell 

huzamosan foglalkoztatni, mert mérges gőzök ott még folyvást fejlődhetnek. 

A küldött daraboknál a physikai tulajdonságok meglehetősen eltérők : a 

szín szerint van víztiszta, van fehér, van szürke és sárgás; a fény szerint 

üvegfényű, gyöngy- és gyémántfényű. 

Alakilag az egyes reszek egészben szalagok s ezek parallel vagy olykor 

sugarasan, legyező-alakulag stb. halmazodnak össze. A szalagok hossza néha 

i—3 cm., azok papirvékonyak s hajthatók mint a gipsz, de kevésbbé ride¬ 

gek. Az uralkodó alak tehát valami oldalas véglap. Ezen vékony víztiszta 

szalag a mikroskop asztalán anisotrop, s az elsötétedés az oldalhatárokkal, 

valamint az ezek között húzódó parallel hasadási vonalokkal közel egyközös, 

de egészen nem esik össze. Az eltérés 5—6°. 

Mindezekből kitűnik, hogy ezen arzenes sav nem a közönségesebben 

előforduló arsenit, hanem a sokkal gyérebben találtató claudetit. 

Ismeretes, hogy az arzenes sav és az antimonsesquioxyd a KjO;j össze¬ 

tételű oxydok között a felette érdekes isodimorphismusra például szolgáló 

anyag gyanánt tekintetnek: az arsenes sav meg az antimonsesquioxyd mint 

arsenit és senarmontit szabályosaknak, mint claudetit (arsenfillit) és valen- 

tinit pedig rhombosaknak vétetvén. 

A claudetit sokáig úgyszólván csak Portugálból volt ismeretes, hol a 

San Domingo bányában az arsenopyrit társaságában vékony levelekben eret 

képezve fordult elő. A kohótermények között Freibergből Groth ismertette 

meg, míg mások nedves úton állították elő : Pasteur kaliumhydroxyd-oldat- 

ból választotta ki, Saint Claire-Déville és Debray pedig bizonyos fokig 

föleresztett kénsavból zárt üvegcsőben melegítve kajjták meg. 

Épen midőn foglalkoztam a nyáron ezen anyaggal, küldi meg Des Cloi- 

zeaux a különlenyomatot a Comptes rendus (1887 júliusi 11) számából 

(Note sur la forme clinorhombique et les caractéres optiques de Pacidé arsé- 

nieux prismatique), melyben kimutatja, hogy a claudetit az ő mérései sze¬ 

rint nem kevésbbé mint az optikai tulajdonságok szerint monoklin, csak 

hogy közel áll a rhombos határhoz; sőt meg az arsenit szabályos rendszerét 

is kétségbe vonja, miután metszeteket vizsgált a hexaéder, oktaéder és 

rhombtizenkettős lapjai szerint és azokat nem találta egészen isotropoknak. 

Itt azonban nem voltak kísérletei döntök és azért azzal végzi, hogy nem 

lehetetlen, hogy az arsenit pseudo-szabályos test. 

Meggyőződvén a valentinit rhombos voltáról, az isodimorphismust az 

arsenes és az antimonos sav között nem létezőnek tekinti. 

Elolvasván érdekes közleményét, nyomban írtam neki a szomolnoki 

előfordulásról s küldöttem anyagot, hogy erre is terjeszsze ki tanulmányát. 

Küldöttem példányt olyanokból is, melyeken az én észleleteim voltak láthatók. 
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Ezen ószleleteket példányokon akarom bemutatni és kifejteni. Az első 

példány csupa claudetit-lemez halmaza, hol az egyének csoportosulása 

valami határozottsággal nem hír, annyi azonban általában kivehető, hogy az 

egyes lemez ek néha bírnak terminállappal, máskor meg vannak szakadva ; 

az első esetben a küllem rhombosnak is mondható (ezek ikrek), de a máso¬ 

dik esetben határozottan monoklin s a gijDSz némely hasadási lemezeire 

élénkén emlékeztet. Ezen példány egy nagyobb halmaznak megmaradott, 

még tovább széjjel nem esett darabja lehet. A lemezeken gyöngyfény áram¬ 

lik el s azok síkján számos parallel vonal látható. 

A második példányt szürkés színnel s inkább gyémánt fénynyel való¬ 

ban megilleti az arsentlllit név, mert igazán csillámra emlékeztetnek nagy 

levelei, melyek azonban utólagos nyomás következtében össze-vissza vannak 

görbülv e, de mint fennőtt kristálycsoport, az egyes individuumok felső végét 

épen megtartva mutatják. A példány belsejében a levelek apróbbak, de fehé¬ 

rek, a szürke szín csak a felső nagy levelek felületén van. Ezen példányban 

is laza a kisebb-nagyobb levelek összefüggése. 

A harmadik példányban ellenben az egyes levelek igen tömören álla¬ 

nak össze legyezőalaku halmazokba, úgy hogy itt a terminállapok egész 

épségben vannak meg. A halmaz töréslapjain tűnik azután ki, hogy itt is 

claudetit-lemezek képezik az egységet. 

Eddig egyebet tehát nem mutattam be, mint egy új lelőhelyet a elau- 

detitra nézve, még pedig honi lelőhelyet. Van azonban a szomolnoki claude- 

titen még egy tulajdonság, melyet semmi más claudetiten nem említenek, 

és ez abban áll, hogy nemely példányon a claudetit- szalagok a felső végen 

oktaéder-alakba olvadnak össze. Az oktaéderek teste soha nem teljes, a 

lapok közép tája hiányos, hanem az a mi az oktaéder létrejövésénél legelőbb 

képződik például olyan timsónál, mely a timsógyárban az anyalúg félretett 

iszapjában szokott képződni s a minő ez itt bemutatott, melyet Tolfán gyűj¬ 

töttem Civita Vechia közelében. Megvan tehát az oktaéder éleiből és csú¬ 

csaiból nehány, és a csúcsban összejövő két-két élnél igen határozottan lát¬ 

ható a 90°, úgy hogy az oktaédert itt kétségbe vonni nem lehet. A kézi 

példány szétszedésénél nem ritkán sikerül egyes darabokat kapni, melyek 

felső végén az oktaéder van, míg az alsó egy claudetit-uszályban végződik. 

Ezen alakulatot a mellékelt fametszetben mutatom be, hol felül az 

oktaéder-vég, alul a széles claudetit-szalag látható oly módon, hogy az okta¬ 

éder belseje is claudetit-levelekből áll, csupán a külső határon képződött ki 

az oktaéder utólag. Ezen kiképződés a rajz eredeti példányán a haladottság 

nagyobb fokát mutatja, másutt e fok kezdetleges, s az átmenet foka és minő¬ 

ségében általában véve felette nagy a változatosság. 

Ezen észleletemet közöltem Des CLOizEA.ux-val, kitől több hét múlva 

választ is kaptam a pirenei fürdők egyikéből, hol a nyarat egészségi szem¬ 

pontból volt kénytelen tölteni. Levelében mondja, hogy csak két napra rán- 
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dúlván Párisim, nem vizsgálhatta meg bővebben a neki küldött érdekes 

anyagot, de arról meggyőződött, hogy a lemezek extinctiója itt is 5—6°, 

mint azt a többi claudetitnál (Freiberg, a Debray és PASTEUR-féle) találta. 

A pseudooktaéder egészen emlékeztet a magnoferrit alakjára a Vezuvról, de 

ezen sajátság vizsgálására több idő kell. A szomolnoki claudetit végén talál¬ 

tató oktaédereket optikai vizsgálat tárgyává azonban alig lehet tenni, mert 

az anyag nem sűrű, nem egyöntetű, annak csak külsején vannak a moleku¬ 

lák oktaéderré alakulva, belül csupa claudetit-lemez van. Ebből az követ¬ 

keztethető, hogy ha valamivel compactabb volna is a lap, úgy, hogy abból 

lemezt lehetne készíteni optikai vizsgálatra, nagyon valószínű, hogy azt iso- 

tropnak nem találnánk, mert ugyanazon anyag molekulái belül anisotrop 

viselkedésüek. Itt én egészen más tüneményt látok s annak akarok kifejezést 

adni, t. i. a dimorph testeknél előfordulható paramorphismus. Az arsensav 

ezen példányokon az ő kétféle alakulatában jelenik meg, bizonyára azért, 

hogy a képződési és fennmaradási körülmények a claudetit létrejötte után 

megváltoztak. 

Utólag volt alkalmam még egy küldeményt látni Szomoluokról Sel- 

meczen. Ezen küldeményben voltak egyes lapos kőzetdarabok, melyek egyik 

oldalán az arsenessav víztiszta oktaéderekben volt kiképződve, melyek egé¬ 

szen hasonlítanak azon arsenitliez, melyet mint lengülési terményt a kohók¬ 

ból vagy Bzomolnokon a pörkölési térről kapunk. Ebergf.nyi úr utólag arról 

értesített, hogy ezen arsenit-kristályok nem a bányából valók, hanem a pör¬ 

kölési térről. «Az itteni királyi bányaműnél van egy u. n. lugozómű, (írja ő), 

hol vasgáliczot és ként gyártunk. A vasgálicz előállításához puha tüzelő fára 

darabos kovándból pörklialmokat rakunk össze, azt egy palaközet takaróval, 

ezt pedig egy agyagréteggel vonjuk be a végből, hogy az illanó ként nagy- 

részt visszatartsuk. A pörkölés bevégeztével kihűléskor a takaró palarészein 

igen szép átlátszó fehér és sárgás arsenit-oktaéderek találhatók, jeléül annak, 

hogy a vaskéneg arsentartalmú.» 
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Megjegyzendő, hogy a pörkölési térről való lengületeken a claudetit- 

képződésnek semmi nyoma sem látható. Ezeken legfölebb az tűnik fel oly¬ 

kor, hogy utólagosan meg vannak mintegy nyalva, mintha meleg légár vagy 

forró vízgőz érintette volna s ez által a kiálló kristályok a tetejüket elvesz¬ 

tették, meggömbölyödtek, míg a mélységben voltak sértetleniil maradtak. 

A claudetit-kristályok között egészen jól kifejlődöttek is fordulván elő, 

ezeket dr. Schmidt Sándor úr részletes krystallophysikai tanulmányozás tár¬ 

gyává tette az egyetemi ásványtani intézetben és eredményeit külön fogja 

közölni, a melyekről már most is lehet annyit mondani, hogy Des Cloizeaux 

nézetét, mely szerint az arsenes és antimonos sav között az isodimorphis- 

mus nem létezőnek tekintendő, megerősítik. 

GEOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK A CSETRASHEGYSEG TERÜLETEN. 

Dl’. PRIMICS GrYÖRGY-tŐl. 

(Előadta a kir. m. Természetűid. Társulat 1886 november 17-én tartott szakülésén.) 

A kir. magy. Természettudományi Társulat ez évi közgyűlésén többek 

közt a következő pályakérdésre is hirdetett kinyílt pályázatot: «Kívántatik a 

Csetráshegység aranybánya területén levő bányahelyek geológiai és a meny¬ 

nyire lehetséges bányageologiai leírása stb.» E pályakérdés megoldását a 

társulat nagyérdemű választmánya reárn bízni méltóztatott. 

A pályakérdés első részével, a Csetráshegyseg geológiai viszonyainak 

kutatásával és tanulmányozásával, ez evben három hónapon át foglalkoztam. 

Kutatásaim eredményeiről e rövid előterjesztésben lesz szerencsém szólani. 

A gyűjtött bizonyító anyag beható tanulmányozása folyamatban van 

s ennek eredményével is lesz szerencsém még más alkalommal beszá¬ 

molni. 

* -*■ * 

Tudván azt, hogy a Csetráshegység, mint geografiailag jelentéktelen 

hegyláncz, sokak előtt ismeretlen, előzetesen e nevezetes hegységről, geográfiai 

szempontból kívánok röviden szólani. 

Hegységünk Erdély nyugati szélén, a Maros folyó baloldalán, tőle csak 

néhány kilométernyire, délkelet-északnyugati irányban vonul. Az erdélyi 

Erczhegységnek, vagyis azon hegytömkelegnek, mely az Aranyos és a Maros 

által bezárt területet borítja — s melyen Erdély leggazdagabb és leghíresebb 

aranybányái vannak, — jelentékeny s nemzetgazdaságilag fontos tagját 

képezi. Kezdődik — keleten, — a Gyógypatak bal oldalán Nagyág trachyt- 

hegyeinek nyúlványaival és Brád irányában, a Lunkóji pataknál, a Gyálu- 

Eétyi hegy nyúlványaiban végződik. 

(5) 
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Sokan a karácsi hegyeket is a Csetráshegységhez sorozzák, de ezek mint 

különálló hegycsoport, legfeljebb analóg geológiai viszonyaiknál fogva soroz¬ 

hatok ide. 

A Csetráshegyláncz hosszúsága , egyenes irányban , körülbelül 25— 

26km.; a vízválasztó kanyarulatai irányában pedig 34—35 km. 

A vízválasztó a trachytos kőzetek legmagasabb kúpjainak és tömegeinek 

sorakozása közt vonúl. 

A vízválasztóba eső s egyúttal a vonulat legmagasabb hegyei Nagyág 

vidékén a következők: Gurgujáta (1036 m.), Hajtó (1046 m.), és Makris 

(970 m.); Nádfalva (Tresztya) vidékén: Dzsámená (981 in.), Hidzsá-pávi 

(838 m.), Momeásza (933 m.) és Nagy-Csetrás (Sietrás) (1077 m,); Herczegánv 

vidékén: Nagy-Duba (Dubá máre) (964 m.), Cserbura (902 m.), Kordura 

(833 m.), Mácsesátá (752 m.) és Cseresata (741 m.); Ruda vidékén: Nagy- 

Muncsel (Muncsel máre) (773 m.), Hrenyák (710 m.) és Gyálu-Fetyi (701 m.). 

A hegység oldalnyulványaiban szintén nem kevésbé tekintélyes csúcsok 

emelkednek, melyek közt számos, teljesen izolált helyzetében a vidék szép¬ 

ségeit nagy mértékben növeli. 

A hegység középmagassága az említett 15 hegycsúcs magasságából 

kiszámítva 883 m. Az egész vonulat legmagasabb pontja a Nagy-Csetrás 

1077 m. Ettől vette a nevét az egész hegység. 

A hegység keleti fele sokkal magasabb mint a nyugoti. 

A Csetráshegyvonulat két ponton természetes kapcsolatban van más 

vonulatokkal. Nevezetesen a kurety-válea-jepii hágóval mely vízválasztót 

alkot a Sebes-Kőrösbe és a Marosba folyó patakok közt, összeköttetésben van 

a Runk din mizslok vonulattal, mely a Csetráshegységtől északra, vele majd¬ 

nem párhuzamosan vonul; továbbá a válisorai hágóval összefügg azon 

hosszú és kanyargós hegygerinczczel, a mely Valisorától kezdve mélyen be 

az aradmegyei hegységbe nyúlik és a mely a Marosba és F. Körösbe szakadó 

patakok vízválasztója. 

A Csetráshegységnek dél felől nincs természetes határa. Szászváros és 

Maros-Ilye közt, a Maros bal oldalán elterülő, kiválóan krétakori és medi¬ 

terrán üledékekből alkotott hegység, a Csetráshegység előhegységének 

is tekinthető; ez esetben tehát a Maros képezné déli természetes határát. 

De ez geografiailag alig indokolható, mert e déli előhegység területe többszö¬ 

rösen túlhaladja, hegységünk területét — es mert e hegység szoros geológiai 

tekintetben, nem egyéb, mint egy része azon üledékeknek, melyek az erdélyi 

Erczhegységben általánosan el vannak terjedve. 

Hegységünk északi határa Brádtól Kriscsorig a Fehér-Kőrös; innen 

Bukurest- és Kuretyen keresztül a kurety-valea-jepii hágóig a Sipot-patak- 

és onnanaVáleá-Jepin, Pojánán, Kis-Almáson, és Balsán keresztül folyó patak. 

Ez egyúttal természetes határ a Csetrás- és Runk-din-mizslok hegyvonulat közt. 
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A Csetráshegyseg keleti oldala, Nagyág és környéke, geologiailag es 

bányageologiailag is már teljesen át van kutatva. Inkey Béla úr, a kir. m. 

Természettudományi Társulat megbízásából, mint tudjuk, éveken át foglal¬ 

kozott e vidék s különösen Nagyág geológiai és bányageologiai viszonyainak 

tanulmányozásával s tanulmányainak eredményei ugyancsak a Termész 

tudom. Társulat ez évi kiadványában egy nagybecsű monográfiában láttak 

napvilágot. Nekem tehát az jutott feladatul, hogy Inkey ur munkáját foly¬ 

tassam, azaz: hogy a Csetráshegyseg területén lévő többi bányahelyeket is 

Inkey ur által megkezdett irányban, geologiailag és bányageologiailag is 

tanulmányozzam. 

Geológiai kutatásaimban Inkey úr által geologiailag térképeit területhez 

csatlakozandó, a keleti oldalon kezdtem meg s nyugat felé folytattam. Első 

feladatomul tűztem ki magamnak az egész hegység s főleg a nevezetesebb 

bányahelyek geológiai viszonyaival alaposan megismerkedni, hogy későb¬ 

ben a bányageologiai viszonyok tanulmányozásával is alaposan foglalkoz- 

hassam. 

Ez évben tehát csak az általános geológiai viszonyokra fektettem a fő 

súlyt; a bányageologiai viszonyok tanulmányozása a jövő feladatául maradt. 

Hogy az egész hegység- s egyúttal a nevezetesebb bányahelyek 

geológiai viszonyairól is kellő áttekintést nyerhessünk, czélszertinek talál¬ 

tam azon nevezeteseid) bányahelyeket körülményesebben megismertetni, a 

honnan, mint központokból, tanulmányozó kirándulásaimat tettem. Ezek: 

Boicza, Nádfalva (Tresztya), Herczegány, Porkura, Kriscsor, Buda és 

Valisora. 

Boicza és környéke. 

Boicza Dévától a postaúton haladva, körülbelül 20 km. Az út a 

Maroson túl, a Kajánel-patak völgyén végig halad. A Marostól Füzesdig a 

krétakori üledékek s túlnyomólag a kárpáti homokkövek közt vezet és 

onnan Krecsunyesd felső végéig, az ú. n. Kövek-köztig (Intra-tyátra) a rnezo- 

zói eruptív kőzetek, a melaphyrok közt. 

Intra-tyátra (Kövek-közt) e vidék legszebb és legfestőibb pontjainak 

egyike. Ez egy hegyhasadék, a melyen végig vezet az út a közel szomszé¬ 

dos Boiczára. Itt a Kajánel-patak, a melaphyrokra települt hatalmas rnészkő- 

rétegeken keresztül mosta ki a medrét és sebesen rohan a szédítő magas 

sziklafalak közt. E kettészelt mészkőhegynek baloldali, 66lm. magas, kopasz? 

sziklás tömegét Magúra Boiczinak, a jobb oldalit pedig, melyet az Ormin- 

gyai patak ismét kette vágott, Magura-feredjeu-nek nevezik. 

A szürkés vagy szürkésfehér mészkő, melynek rétegeiből az említett 

sziklás hegyek épültek fel, tömör vagy félig kristályos szemcsés. Csak fogya¬ 

tékos kövületeket tartalmaz s így geológiai kora biztosan nem határozható 

meg; hihetőleg jura-systemabeli. 

(7) 



8 re PRIMICS GYÖRGY : 

A sziklahasadékon túl mindjárt Boicza kezdődik. 

Boicza bányavároska egy kisebbszerű, de egyiittal Déva, Zalatna es 

Brád közti területen a legnagyobb, 7—S kmVnyi völgylapály, az úgy¬ 

nevezett szelistye-boicza alluviumbeli lerakodásokkal kitöltött s mediterrán¬ 

kori üledékekkel szegélyzett medencze déli szélén épült, a Magura-hegy 

északi tövében. 

E kis igénytelen, pár száz lakosú bányavároska központja az egesz 

vidéknek. 

Boicza mediterrán üledékeken, nevezetesen veresszínű kavics- és 

agyagrétegeken fekszik. Közvetlenül a község mellett, annak déli oldalán, 

meredek oldalit magas begyek emelkednek, melyeknek központja a híres, 

682 m. magas Szoregyel-begy. 

A Kövek-közti bárom részre szeldelt szirtes mészkőnek Magúra Boiczi 

nevű tömege közvetlenül Boicza felett vonul el és itt épp a község közepe táján 

ismét két tömegre szakadva, meredek, sziklás, gyönyörű hegyeket alkot. 

A két mészköbegy közti begynyeregre vivő utón haladva , a falu utolsó 

házai felett egy vékony porphyrkibukkanást találunk, mely északnyugoti 

irányban csap a mediterrán üledékek és mészkőtörmelék közt. Fent a nyereg- 

mélyedés, mediterránkorú, középszemü szürke homokkövekkel és ezeket 

borító vörös, agyagos és kavicsos rétegekkel van kitöltve. Utunkat jobbfelé 

folytatva, a mediterrán üledékekről, egy kisebb különálló mészkőtömeg 

mellett elhaladva, a porphyr területére lépünk : ott vagyunk a meredek 

Szvregyel kúpjának északi tövében. E kimagasló nevezetes begy egész 

tömege, többó-kevésbé mállott, kaolinos quarzos porphyr. Ez összefügg 

keletfelől az Urszuj nevű, szintén hatalmas porphyrhegygyel. E nagy por- 

pbyrtömegek dél és kelet felől merőben melaphyrból álló hegységgel 

vannak környezve, melyeknek gerinczein pár helyen mediterrán-rétegek 

rakódtak le. 

Urszuj begytől északkeletre, a boiczai mészkőszirtek délkeleti vegén 

is, mediterrán rétegekkel környezett, kisebb porphyr tömeg látható. 

A füzes-barbarai patakon fölfelé haladva, a patak baloldalán, torko¬ 

latától kezdve nehány kilométernyire egészen a Táblik nevű, szénaboglya 

módjára kiemelkedő quarzos porpbyrkúpig, szakadatlanul csak melaphyr 

található, melyen a terület közepe táján, néhány kisebb méretű mészkő¬ 

szikla nyugszik. 

Táblik porphyrkúpja bárom oldalról melaphyrral és csak kelet 

felöl a barbara-szelistyei átjáró mentén, az isméid mediterrán-üledékekkel 

érintkezik. 

Ezen üledekek összefüggnek a boiczai nyergen levőkkel és északfelé 

Szelistye és Tresztya irányában, mind nagyobb és nagyobb tért foglalva, 

nyűgöt felé Boiczán át Kövek-köztig elnyúlnak. 

A füzes-barbarai patak túlsó, déli oldalán, a patak es a dévai 

(8) 
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országút által bezárt partszeglet kőzete homokos conglomerátos mészkő, 

mely, úgy látszik, a kárpáti homokkövekre van települve; tehát települési 

viszonyainál fogva kréta-systemabeli lehet. Meghatározható kövületet 

benne nem sikerűit találnom. 

Feljebb a patak mellett, a hegyhátakat borító mediterrán-conglomerát 

egészen a patakig nyúlik le. De a Szvregyel alól jövő, Valea-mika patakon 

alól már melaphyr látható s ezen egyes conglomerátos és hasadékos mészkő¬ 

rögök feküsznek. E melapliyron tnl emelkedik a Gruju Tilvi nevű gyönyörű 

porphyrkúp, dél és észak felől mediterrán-üledékekkel környezve. E hegy 

porphyrja a legszebb az egész környéken. Színe szürkés fehér, alapanyaga 

porczellánhoz hasonló s benne sok borsónyi nagy, általában igen szabályo¬ 

san kifejlődött, néha üveges orthoklas-földpátok láthatók. 

A füzes-barbariai patak déli oldalán, Nyavalyásfalva és Toplicza 

közti területen, az alacsony hegység hátait, a mediterrán-üledékek 

borítják; míg a patakok oldalait tulnyomólag a kárpáti homokkövek 

alkotják. E kárpáti homokkövek közül, melyek a melyebb kárpáti homok¬ 

kövek csoportjába tartoznak, a Valea-Blozsestyi patak közepe táján, egy 

jókora nagy területen, a kristályos palák egy hullámhegye bukkan fel. 

E kristályos palafolton egy régi kristályos eruptivkőzet, a diorit, telér alak¬ 

jában tört keresztül. E diorit átcsap a párhuzamosan haladó Valea-Brátkói 

patakba is. 

A Valea-Blozsestyi torkolatánál, Nyavalyásfalva közepe táján, a patak 

jobb oldalán látható meredek parton, a kárpáti homokkövek alól, ismét 

felszínre kerül a kristályos pala, mintegy 200—300 m.-nyi hosszúságban. 

E nagyon is elváltozott, túlnyomókig csillámos palákban, ezelőtt réz után 

bányászkodtak, de az egykori bányáknak most csak a helye látható. 

A dóva-boiczai országuttól nyugatra, Nyavalyásfalva, Fornágya, Fü¬ 

zes és Szeliscsora közti terület alacsony hegységét tulnyomólag a kárpáti 

homokkövek és mediterrán üledékek alkotják. 

Boiczától északra, Herczegány és Ormingya közti alacsony előhegység- 

ben, mediterránkorú veres színű agyagok, homokkövek és conglomerátok 

láthatók. E képződmények, kiválóan Kajánéi es Ormingya vidékén, függélyes 

irányban hatalmasan vannak kifejlődve. Azok a messziről, vereslő magas 

partok és szakadékok mind mediterrán üledékek. 

Szelistye és Kajánéi közt, a mediterrán üledékeken trachytos kőzetek 

törtek keresztül. A Cseru-magaslat zöldköves és kaolinos trachytját meg¬ 

bolygatott mediterrán üledékek övezik. E helyen, ezek közt melaphyrtöme- 

geket (Plesa) és szirtes mészkődarabokat találunk. 

Feljebb északfelé, a mediterrán üledékekből meg izolált trachytkúpocs- 

kát látunk kiemelkedni, de ezektől északra és északnyugatra, a kajáneli 

bányák vidékén, már a trachytos kőzet brecciáival és conglomerátjaival a 

túlnyomó. 

(9) 
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A szelistyei templomtól kissé nyugatra, egy bokros partszélen, félig 

perlites finom táblákra hasadó csillámos trachytos kőzet látható. Ez azért 

nevezetes, mert hozzá hasonló kőzet másutt a Csetráshegységben ez ideig 

még nem találtatott. 

Barlangfalva (Pestyera) a Magúra-feredjeu szirtes mészkő tömegének 

északnyugoti oldalán fekszik. E mészkőhegy északi és északnyugoti oldala 

Ormingyától lenyúló mediterrán rétegekkel érintkezik. Az ormingyai patak 

jobb oldalán, közel a mészkőhegyhez, pár helyen kisebb melaphyrtömegek 

bújnak ki ezen üledékek alól. 

A falun keresztül folydogáló Pestyere - patak mentén lefelé, Füzes 

tájáig, valamint a patak jobb oldalán, nyugat felé elterülő kopasz hegye¬ 

ken, folytonosan csak a melaphyr különböző színű és szövetű változásai¬ 

val : tufáival, brecciaival és lávalepleivel találkozunk. E nagy melaphyr 

tömeg, mely Szvregyel és Gruju-Tilvi porphyr tömegeitől kezdve, a füzes- 

krecsunyesdi, jjestyerei és a valisorai patakok völgyein keresztül megszakí¬ 

tás nélkül vonulva, nyugat felé mind nagyobb és nagyobb tért hódít, ma¬ 

gasabb csúcsain és gerinczein rendesen savas porphyritszerü kőzet is előfordúl. 

A Pestyerei patak völgyen fölfelé haladva, Valisora közelében, egy szir¬ 

tes mészkőtömegre akadunk. Ezt a patak ketté szelte. A nyugoti felét a víz 

alagutszerüen átmosta s ezen alagútból delnyugoti irányban egy beiszaposo- 

dott jókora barlang szája nyílik be a hegy alá. 

Boicza közelebbi környékének geológiai alkotásában, az említettek 

szerint melaphyr, porphyr, mezozoi systemabeli mészkövek és mediterrán 

üledékek szerepelnek. 

Mindezek közt bányageologiai tekintetben legfontosabb a porphyr. 

A boiczai aranybányák telérei, melyek a rómaiak idejében is már ismerete¬ 

sek voltak, a porphyrnak köszönhetik lételöket. 

A boiczai aranytelérek túlnyomóan a porphyrban haladnak, vagy por- 

phyrból indulva ki, a szomszédos kőzetekbe csapnak át. Legtöbb bánya a 

porphyrközetben van. A Szvregyel porpliyrtömege össze-vissza van fúrva s 

emiatt románul Szoregyelnek nevezik (szvregyel = fúró). Bármely oldalról is 

közeledünk e hegyhez, mindenütt számos heverő, vagy művelés alatt lévő 

bányával találkozunk. Szvregyel kúpja sűrű bozóttal van benőve s e bozót 

számtalan régi bánya nyílását takarja. Magán a legmagasabb csúcson, nagy 

meglepetésemre, mély bányagödröt találtam. Mondható, hogy a nagy Szvre¬ 

gyel felületén alig van hely, a melyet az aranyszomjas bányász kutató csá¬ 

kányával nem érintett volna. 

Jelenben a bányászkodás csak Boicza felőli oldalon űzetik, a két mész¬ 

kőtömeg közötti hegynyereg különböző magasságában. A bányatárnák maga¬ 

sabb niveaukban közvetlenül a porphyrba nyílnak; alant, közel a község 

felső házaihoz, egy heterogén törmeléken, porphyr s melaphyr tufáján keresz¬ 

tül haladnak. A rómaiak e területen bányászkodtak. 

(10) 
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A boiezai, krecsunyesdi és valea-mikai aranybányák mind a 8zvregyel- 

Füzes porphyr tömegéhez tartoznak. 

A Boicza környéki porphyrok a melaphyron törve keresztül, a szirtes 

mészköveket is megháborgatták. A porphyrnak a melaphyron való áttörése 

legjobban szemlélhető a Gergeleucsucson, a mely teljesen melaphyrral van 

övezve. 

Nádfalva (Tresztya) és környéke. 

Nádfalva Boiczától nyugotra, mintegy 3 km.-nyire van. Szép vidékén, 

a Csetrás-hegyvonulat tövében fekszik. Geológiai tekintetben szintoly válto¬ 

zatos mint Boicza környéke. Bányái is régi keletűek. 

Az út a községbe, közvetlen a falu mellett, egy keskeny mészkőhasa- 

dékon, mintegy kapun keresztül vezet. E mészkő északi része, melyen a 

község temploma is nyugszik, keskeny szegély alakjában északnyugot fele 

vonulva, a szelistyei patak felé mind jobban és jobban összeszorul, annyira, 

hogy a végén csak kisebb isolált sziklái állanak ki a mediterrán takaró alól. 

Ez utóbbi üledekek, mint alacsony dombos vidék, a tresztyai és szelis¬ 

tyei patakok közt, kelet felé jó messzire el vannak terjedve; a trachytos 

hegyek közelében azonban részben a tracliyttufa és részben a nyírok alá 

merülnek. 

A tresztyai patak és a falu baloldalán közel emelkedő hegység, neveze¬ 

tesen a Kunk környéke igen változatos geológiai alkotásit. Itt már messziről 

szürke, kopasz mészkősziklák és gömbölyüdött felületű kopasz és erdős 

hegyek ötlenek szemünkbe. 

Közvetlenül a falu bejáratánál, az említett mészkővonulat folytatása 

irányában még néhány szirtes mészkőtömegre akadunk. 

A falun keresztül folyó patak deli oldalán, a Runk-liegy északi lábánál 

elterülő mediterrán üledékek rétegei a patak partjain több helyen jól föl 

vannak tárva. 

A Runk hegytömegeben háromfele kőzet fordul elő : trachytok, szirtes 

mészkövek és melaphyr, s ezek közt a trachytos kőzet a túlnyomó. A leg¬ 

magasabb csúcs — a Runk (64-1 m.) — kőzete zöldköves, kevés pyritet tar¬ 

talmazó trachyt. A trachytos kőzetek kitörése e helyen nagy mértékben 

megháborgatta a mészköveket és a melaphyrt. A szirtes mészkövek itt két 

nagy tömeget alkotnak, melyek közé melaphyr és trachyt ékelődött be. 

A melaphyrnak ilyetén beékelődése a mészkövek közé feltűnő, mert azon 

benyomást gyakorolja reánk, mintha keresztül tört volna a szirtes mészköve¬ 

ken. Itt azonban a közvetlen szomszédos trachyt volt az, mely a melaphyrt 

a mészkövek köze tolta. 

A melaphyros kőzetek szomszédságában, a vaskos quarzfélék színes 

változatai: carneol, chalcedon, achát stb. elég gyakoriak. 

A Runk-hegy déli oldalán folyik a Dumbravicza patak. Ez majdnem 
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egész kelet-nyugoti folyásában a trachytos kőzetet mossa és csak a nyíltabb 

vidék kezdeténél érinti a szirtes mészkövet és ezen túl a mediterrán rétegeket. 

Dumbravicza patakával párhuzamosan vonul a nevezetes Mjelu-hegy- 

gerincz, mely kelet felől, a 744 m. magas Lelya tömegéből indul ki. Ha a 

már említett szelistye-bárbárai útból kiindulva e hegygerinczen végig hala¬ 

dunk, a következőket észleljük. Az árokszerüen bevájt hegyi út, az erdős 

hágó kezdetén jó magasra, homokos, agyagos és conglomeratos mediterrán 

rétegeken vezet keresztül. A tulajdonképeni gerincz kezdetén, a környező 

törmelékből kojiasz sziklák bukkannak ki. Ezek calcit, heulandit és chalcedon 

mandolákat tartalmazó, mállott melaphyr-szirtek. E melaphyr szövetben és 

színben sokszor változva, körülbelül a hegygerincz egy harmadáig követhető. 

Ezen túl végig, egeszen a Lelya csúcsig, teljesen elváltozott, mállott kaolinos, 

szürkés vagy fehér kőzet látható, melyen itt-ott mediterrán homokkőfoltok 

is előfordulnak. E kaolinos kőzet nem egyéb, mint igen elváltozott trachyt. 

Lelya-hegy környékén túlnyomó az említett kaolinos kőzet s csak a 

hegy csúcsán fordul elő meg aránylag üde zöldköves trachyt. E kaolinos kőzet 

bányászati tekintetben igen fontos, mert benne vannak az aranytartalmu 
/ 

telérek. At van ez szőve különféle más telérekkel is. Ha Lelyatól a hegy¬ 

gerinczen a Fairagi-völgy fele haladunk, az úton a porondban és víz által 

lekopaszított más helyeken is sok a napfényen erősen csillogó, üvegszerű 

telérquarz-kristálykát találhatunk; ezek minden valószínűség szerint a ki¬ 

bújt és szétmállott telérekből származnak. 

A mjelui melaphyr déli irányban a Barbara-völgyön keresztül csap, de 

azon túl mindjárt a Trojka-hegy trachytja által födetik el. 

Trojka és Magúra közti magasabb hegyek kőzete kivétel nélkül tra¬ 

chyt, de e trachytok színe, szövete és, úgylátszik, ásványos alkata is nagyon 

változó. A Gyászka-hegy és nyúlványainak trachytja tufás es részben con- 

glomerátszerű, helyenkint sok bronceszínű amjdnbolt tartalmaz. Gyászkától 

Lelya felé a gerinczen haladva a trachytos kőzet mind jobban és jobban 

elkaolinosodik s a bárbárai patak forrásai környéken annyira elváltozott, hogy 

csak nehezen ismerhető fel trachytnak. A bárbárai aranybányák, főleg ily 

tufás és kaolinos kőzetben vannak. 

Nádfalvát (Tresztya) keletfelöl nagyszerű vidék határolja. Ott látjuk a 

Kztogu háztetőhöz hasonlóan kimagasló, különálló kúpját s tőle balra a 

Dzsámena és Hidzsá-pávi csúcsait, továbbá a Momeásza és a Nagy-Csetrás 

szabályos alakjait. Mindezek sűrű erdőségekkel vannak burkolva. 

Csetrás után a Sztogu-hegy az egész vidéken a legismeretesebb, mert 

mellette vezet el az ösvény Hondolra és Nagyágra. Alakja mintaszabályos 

és közönséges ház fedeléhez hasonló. Egész felületét sűrű erdő födi. Oldalai 

oly meredekek, hogy csak hossztengelyének a két végén mászható meg nagy 

nehezen. Sziklás, 892 m. magas csúcsáról valóban elragadó szép látvány 

tárul szemeink előtt. Bármerre tekintsünk, mindenütt gyönyörű tájakat 
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látunk. E szép panorámák közül kiválik kettő s ezek olyanok, ,hogy hoz¬ 

zátok hasonlókat csak ritkán láthatunk. Keletfelől, az erdős hegyhátak és 

csúcsokon túl, a Hajtó-liegy déli oldalán ott fehérük a hegyek tetejére és 

oldalaira épült Nagyág híres bányahelység. Szabálytalanul szétszórt fehér 

házai s kimagasló templomtornyai a vad hegyek közepette valóban ritka 

szép festői képpé olvadnak össze. Délfelől, hegységünk lábainál, a völgy 

hosszában kígyózó Maros tükre, a napfényben, mint valami ezüstszalag 

csillog s túl rajta mintegy festett kép terűi Déva városa sziklás hegyorom 

tetejére épült régi lovagvárának romjaival. S mindezeken túl a szép Hát¬ 

szegi völgy hátterében, a horizont határán hirtelen kiemelkedő Eetyezát, 

égbenyuló szaggatott kopasz sziklatömege, mely a nyár derekán is fehérlő 

hófoltokkal van tarkázva, tiszta időben valóban gyönyörű látványt nyújt. 

Sztogu-hegy szürkésharna trachytja, (amphibol-andesit), a hegy hossz- 

lejtőjén, sok helyen, kiálló sziklákat alkot s a keskeny s éles hegygerinczen, 

a hegy tengelyére harántul, függélyes táblákra mállott szét. E kőzet már kezd 

elváltozni s az elváltozás kiválóan a délnyugoti oldalán, a nyeregben nagy¬ 

mérvű, a hol az eredetileg szívós kemény kőzet a felületen darává esett 

széjjel. 

Sztogutól délnyugatra, a szomszédos hegynek Szászu a neve. E hegy 

trachytos kőzete természetes összefüggésben van a Sztogu és Lelya töme¬ 

gével s nagyobbára erősen mállott vagy kaolinos. 

Szászutói északnyugoti irányban, a keskeny gerinczen lefele haladva, 

folytonosan a trachytos kőzeten mozgunk, mely egy jókora területen egészen 

fris és hőven fekete, csillogó, tűalakú amphibolt tartalmaz. E keskeny gerincz 

végén trachyttal szorosan érintkező mészkőszirtekre akadunk, melyek helyen- 

kint nagy mértekben el vannak quarzitosodva. 

Sztogu- és Szászu-hegyek tövében, Tresztya felől túlnyomólag a nyírok 

van elterjedve, mely alól több helyen, apró foltok alakjában a mediterrán 

rétegek kandikálnak ki. A mediterrán üledékek egyes rögei a Sztogu trachyt- 

jával pár helyen közvetlenül érintkeznek s általa fölemeltettek. Sztogu és 

Dzsámena közti nyergen a mediterrán üledékek elég nagy tért borítanak. 

Sztogutól északra az erdős hegyhátak tövében, majdnem a Hulpus 

nevű hegyig, különböző vastagságú trachyttufa-rétegek terülnek. A trachyt- 

tufa csak egy helyen, Sztogu közelében, a Bupturi nevű szakadékban van 

jól föltárva. Itt e rétegek összes vastagsága vagy 400 m. A retegek külön¬ 

böző színűek és alkatnak ; vannak vörhenyesek, szürkések és sárgásak, lazák, 

szilárdak és agyagosak. Bennök bőven fejnél is nagyobb trachyttuskók s 

helyenkint szenesűlt és opálósodott farészek vannak bezárva. Az összes 

körülmények a mellett szólanak, hogy e trachyttufa-tömeg ott helyben 

hányatott ki, valami kisszerű vulkáni kráterből. E trachyttufatömeg köze¬ 

lében egy pár, vízzel telt és sással benőtt horpadás látható, melyeknek szom¬ 

szédságában kisebb mérvű trachytkitörések is előfordulnak. Nagyon való- 
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színű tehát, hogy az említett posványos horpadások nem egyebek, mint az 

egykori tufát hányó beomlott kráterek helyei. 

Nádfalvától (Tresztya) északkeletre, a szelistyei patak felső táján, a 

Csetrás-vonulattól egészen elkülönült, két kisebbszerű, egymással párhuza¬ 

mosan, kelet-nyugoti irányban vonuló hegyhát látható, melyek közül az 

innenső Hulpus, a túlsó Drájka. Mind a kettő érdekes hegy. 

Hulpus egész tömege szirtes mészkő, mely úgy látszik telérekkel van 

áthálózva. A Drájka kőzete quarzos, biotitos trachyt. E két társhegyet egy¬ 

mástól a szelistyei patak választja el. E patak azonban, fájdalom, oly 

keskeny és mély árokban folyik, hogy medrében végig menni lehetetlen, s 

így a két hegy heterogén kőzetének érdekes érintkezési határát nem lehe¬ 

tett látni. 

Hulpus keleti végén a felület televény földjében, sok telérquarz-kris¬ 

tály található, annak jeleül, hogy ott valahol a mészkőben vonuló telér a 

szabadba bújva ki, szétmállott. E hegy délnyugati oldala a legérdekesebb. 

Itt a hegy oldalán és az aljában, számos, gyakran fejnagyságu baryt- és 

pyrittal kevert quarzdarabok hevernek. Ezek bizonyára egy nagyobb szét¬ 

esett ásványtelér darabjai. 

Drájka-liegy quarzos trachyt tömegében régi idő óta bányászszák az 

aranyat; jelenben is szorgos bányászat folyik ott. A bányák a hegy észak¬ 

keleti oldalában vannak, de a hegy délnyugoti végében is mély tárnát 

mélyesztettek azon reményben, hogy uj, gazdagabb aranytelérre bukkannak. 

Drájka északi oldalán, a patakon túl, gerinczével párhuzamosan szá¬ 

mos kisebb, nyirokkal és trachyttufával környezett tracliytkupocska vonul 

egyenes sorban. Ezek kőzete szembetűnően különbözik a Drájkáétól; könnyen 

alakítható, lapokra hasad és bőven tartalmaz fekete csillogó, egymáson 

keresztűl-kasul álló, hosszú és vékony amphibol-kristályokat és gyéren fekete 

csillámot és quarzot. 

Hulpus déli oldalán a mediterrán üledékek s Drájka északi oldalán a 

trachyttufa és a nyirok borítja a tért. E két utóbbi képződmény egyúttal a 

Drájka és Hulpus tömegét elválasztja a Momeásza es a N. Csetrás nyúlvá¬ 

nyaitól. 

Sztogutól kezdve a Dzsámena, Hidzsá-pávi, Memeásza és a N. Csetrás 

erdővel borított trachytos kőzet tömegei egymással szorosan összefüggnek s 

ásványos alkat tekintetében is kevés eltérés tapasztalható köztük. Érdekes 

tünemény az, hogy a quarztartalom keletfele fogy s a kőzet sokszor zöld¬ 

kövessé válik. E nagy trachytos hegytömeg kőzeteinek petrographiai jelentő¬ 

ségű különböző módosúlatairól csak az anyag beható áttanulmányozása 

után szólhatok részletesebben. 

A tresztyai (nádfalvi) aranybányák a már ismertetett Mjelu-hegy- 

gerincz mállott kaolinos és zöldköves kőzetében vannak s minden valószínű¬ 

ség szerint, a bárbárai aranytelérek csapásában művelteinek. 
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Herczegány és környéke. 

E tekintélyes nagy s jómódú község, a boicza szelistyei völgy észak¬ 

keleti szélénél kezdődik és a főpataknak bárom ága mentében messzire nyú¬ 

lik be a begyekbe. A község központja, a középső patak völgyében, a Válea- 

Bulzi, vagy másképen Yálea-Korduri-ban van. A baloldali völgynek Válea- 

Rákásiuluj, a jobboldalinak pedig Válea-Dubi a neve. Herczegány vidékének, 

természeti szépségek tekintetében, alig van párja a Csetrás-hegység területén. 

E község határán emelkednek a Nagy-Csetrás, Kis- és Nagy-Duba, Cserbura és 

Kordura kiváló magas, trachytos tömegei. A trachyt fő vonulatától elsza¬ 

kadva, a falu területén, az előbbeniekkel magasság tekintetében vetekedő 

hegyek láthatók, nevezetes a Bulzu és Gurgujata isolált kúpjai és a Styirba 

hegygerincz. 

Herczegány és környéké geológiai tekintetben is, egyike a legérdekesebb 

és legváltozatosabb vidékeknek. Előfordulnak itt különféle melaphyrok, szirtes 

mészkövek, kárpáti homokkövek, különféle trachytos kőzetek, mediterrán 

üledékek, trachyttufák és conglomerátok. Mindezek közt itt is túlnyomók a 

trachytos kőzetek, melyek a vidék feltűnő domborzati viszonyainak alakula¬ 

tában, kizárólagos szerepet játszottak. 

A trachytos kőzetek megfigyelését a vidéken, a Styirbával kezdtem 

meg. Styirba hegygerincz, a Válea-Dubi és Válea Mária-máre közt, kelet- 

nyugoti irányban vonul. Magassága 334 m. Gerincze több helyen oly kes¬ 

keny, hogy csak nagy vigyázattal lehet rajta végig menni. Kőzete kissé zöld¬ 

köves quarzos trachyt s ez általában a hegy hossztengelyére harántul, füg¬ 

gélyes táblásán málott széjjel. Nyugoti végén, a trachytszikláktól jó távol, 

valami várromhoz hasonló magas kőfal látható. Közelebb szemügyre véve e 

kőfalat, meggyőződtünk, hogy az nem egyeb, mint a Styirba tömegének egy 

részlete. A függélyes táblákra széthasadozott hegynek e fal és a mostani 

tömeg közti része tehát már elpusztult s a fal csak monumentuma egykori 

nagyságának. Valóban az ember bámulatra ragadtatik, ha meggondolja, hogy 

az idő vasfoga aránylag ily fiatal, szívós és ellenálló kőzeten oly borzasztó 

pusztításokat volt képes véghez vinni. 

Styirbutól a szép, 543 m. magas kupalaku Gurgujáta-hegyet csak a 

Duba-patak választja el. E két hegy kőzete, eltekintve némi szín- és szövet¬ 

beli eltéréstől, ugyanaz, t. i. quarzos trachyt. Gurgujáta majdnem teljesen 

kopasz; alig megmászható meredek oldalai azonban szorgalmasan meg 

vannak művelve. A trachytos kőzet szétmállásából keletkezett termékeny 

talajt az odavalók becsülni tanulták: az szépen meg van kötve kőtuskók és 

kődarabok harántsoraival. 

Gurgujáta tömege, a mediterrán agyagok és homokkövek rétegein tört 

keresztül, a mint az feltűnően jól, a hegy deli tövében, a patak mellett észlel¬ 

hető. Itt a trachytos kőzetet, megégetett, téglaveres színű, szilárd palák és 
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veresesszínii homokkőrétegek burkolják. A mediterrán rétegeket e helyen 

tehát a trachyt kitörése nagy mértékben átalakította. 

A 705 m. magas Bulzu-lioz hasonló hegy ritkán található. Ez eredeti¬ 

leg különálló kúp volt, de most annak csak a fele van meg; a hiányzó fél 

borzasztó kőtörmelék alakjában ott hever a több száz méternyi magas, 

meredek sziklafalak aljában. Bulzu kőzete kissé érdes, szürke színű, mely¬ 

ben bőven szürkés vagy ibolyaszínű, borsonyi nagy quarz-kristályok és gyé¬ 

rebben jól kifejlődött fekete csillám (biotit) kristályai láthatók. 

Bulzu éj) oldalán s az említett sziklafalak tetején gabonavetések stb. 

díszlenek. E begy nyugoti tövét a hasonnevű patak mossa, s itt a tracbytos 

kőzet a melaphyrral közvetlenül érintkezik. Látható e helyen, hogy a trachyt 

a melaphyron törvén keresztül, azt helyenkint brecciává morzsolta össze, 

továbbá, hogy a trachyt a melaphyrt borítja. 

A patakan túl emelkedő Plestyora nevű hegy kőzete ép olyan, mint 

Bulzué : quarzos, biotitos trachyt. 

Bulzutól északnyugotra, Herczegány, Szecsur, Kurety és Porkura fal¬ 

vak közt hatalmas tracbytos hegytömeg terül el, mely a Csetrás vonúlat 

vízválasztójába esik és a mely magasság tekintetében a N. Csetrással vete¬ 

kedik. E begytömeg legmagasabb pontjai, keletről nyűgöt felé haladva: Kis- 

Duba (Buba mik), Nagy-Duba, (Púba máre), Cserbura es Kordura. Mind e 

begyek, daczára annak, hogy egy és ugyanazon trachyttömeghez tartoznak, 

messziről önálló kúpoknak, vagy gerinczeknek tűnnek fel. Legérdekesebb e 

begyek közt a két Puha, sűrű erdővel borított vonulata. A K. Duba Porkura 

és Kurety közti határnál emelkedik s tőle nyugotra eső N. Puhával egy kes¬ 

keny nyeregalakú gerinczczel függ össze. E két begy geriucze általában kelet- 

nyugoti irányú. Az egész vonulat oldalai oly meredekek, hogy rajtok csak 

bizonyos helyeken lehet nagy nehezen fölmászni. Én a délkeleti oldalról, a 

két hegy közti nyereg táján mentem fel a gerinczre és azon végig haladva, a 

Cserbura déli oldalánál ereszkedtem le a Válea Bulziba. A hegymászást a 

környékbeliek előtt nagyon ismeretes dubai csorgónál kezdtem meg. Itt 

ugyanis egy gazdag kristálytiszta és jéghideg forrás, közvetlenül a trachyt 

sziklából fakad. E forrás felett egy kisebb tisztásnál, nagy meglepeté¬ 

semre, a tracbytos kőzetek közepette szép brecciás augitporphyrra (melaphyr) 

bukkantam, a mely körülményeinél fogva a trachyt óriási zárványának tekint¬ 

hető. Innen kezdve, egész a gerinczig, szálban a kőzetet csak a patak sza- 

kadásos helyein lehet látni; másutt a televeny azt vastagon takarja. 

A N. Púba bosszú és keskeny gerincze azonban merőben szikla. Itt is ugyan¬ 

az tapasztalható, a miről már a Sztogu és a Styirba-begyeknél volt szó, t. i. 

hogy a tracbytos kőzet, többnyire a gerinczre harántúl, táblásán válik széjjel. 

Ennek következtében a N. Puha gerincze nem egyéb, mint függélyesen álló 

tracliyttáblák sorakozása. Tömzsökös helyein azonban sokszor valóságos 

oszlopos, vagy néha köbös elválás is észlelhető. Ezekből kifolyólag a Puha 
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gerincze sok helyen oly keskeny vagy sziklás, hogy rajta teljes lehetetlenség 

végig menni; azért, ha tovább haladni akarunk, kénytelenek vagyunk az 

oldalokon kapaszkodva, az ily járhatlan helyeket kikerülni. 

AN. Duba legmagasabb pontján (964m.), honnan, mint gondolható, pom¬ 

pás tájakon, s kiválóan a Vulkán sziklás tömegén gyönyörködhetünk, egy G—7 

méternyi magas, természetes kőoszlop emelkedik ki a gerinczből, mint élő 

tanúja a N. Duba eredeti nagyságának. Ez is oly jelenség, mint a minőről a 

Styirba kőfala bizonyságot tesz. 

A két Duba, valamint a Kordura, Cserbura és Koszta-mare kőzete, 

édes testvére a Bulzuénak és a Nagy-Csetrásénak: quarzos trachyt, melyben 

itt-ott jókora fekete csillám (biotit) és rövid amphiból-kristályok láthatók, és a 

melyben a szabályosan kifejlődött quarz-kristályok gyengén ibolyásszínűek. 

A Duba, Styirbu, Bulzu és Gurgujáta közti völgyes-dombos területen, 

mediterrán üledékek, trachyttufák, trachythrecciák és a nyirok láthatók. 

A tracliyttufa a Styirba keleti és északi oldalán nagy területet borit s benne 

több helyen tömeges trachyt is előfordul. A tracliyttufa e vidéken is sok 

magnetitet tartalmaz, mely esőzések után a vízvájta barázdácskákban 

mint fekete por rakódik le. 

A Duba és Kordura trachyttömege dny. ny. és ény. oldalán, kárpáti 

homokkővel érintkezik, melyek többek közt, a Duba és Kordura patakok 

mentén számos helyen jól föl vannak tárva. A kárpáti homokkő és trachyt 

közé beszorulva, pár helyen nevezetesen a Koszta-máre aljában melaphyrra 

is akadunk. 

A melaphyros kőzetek Herczegány vidékén nagy területeket borítanak. 

Összefüggő vonulat alakjában, a Gurgujáta és Bulzu oldalainál kezdődve, 

északnyugati irányban egészen a Csetrás-hegység vízválasztójába eső Mácse- 

sátá hegyig elnyúlnak. A melaphyros kőzetek e vonulatban kiválóan tufákkal 

és brecciákkal vannak képviselve, melyek közt a tömör vagy mandulaköves 

lávaleplek általában alárendelten fordúlnak elő. E kőzetek összes szín- és 

szövetbe]i változatai: tufái, brecciái és különféle lávái, kiválóan jól a Valea 

Rákásiuluj első, északfelől jövő mellékpatakjában, a Lá-Frunzá patak med¬ 

rének hosszában jól föl vannak tárva. Folytonosan e patak medrében föl¬ 

felé haladni bajos és fárasztó, de a melapliyr-vulkánok működésének 

clironologiáját csak ily utakon lehet tanúlmányozni. Ha e patak medrén 

fölfelé haladva figyelemmel kisérjük a melaphyros kőzetek különböző 

változatait, meggyőződünk, hogy azon hatalmas vulkánok, melyek a triász 

korban Erdélyben s főleg az erdélyi Érczhegység területen működtek 

s terményeikkel ma oly nagy területeket borítanak, valóságos strato-vulká- 

nok (réteges vulkánok) voltak s működésük összehasonlíthatlanúl hosszabb 

ideig tartott, mint azon aránylag fiatal s a magyar birodalom területén általá¬ 

nosan elterjedt vulkánoké, melyeknek terményei a különböző trachytok, ande- 

sitek és hasaltok. 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (17) 
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Az említett patak különböző melaphyr tufáiban és tufás brecciáiban, 

több helyen augitkristályokat találhatunk, mely kristályok, kivált a 

tufás kőzetből könnyen és sértetlenül szedhetők ki. Körülbelől a patak 

közepe táján fordul elő egy ily brecciás tufa és ebben a fekete augit mellett, 

különféle nagyságú, olivinhez hasonló, zöldes sárgás és áttetsző pyroxenkris- 

tályok is találhatók. 

E patak végénél, a Mácseszátá trachythegy közelében, a melaphyrt köz¬ 

vetlenül veresszínü palás agyagok fedik és ezek felett kárpáti homokkőrétegek 

terülnek. 

Herezegány és Szecsur határán tornyosuló magas trachytos kúpok, 

mint pl. Mármore (079 m.), Lá Frunzá (609 m.) és Mácsesátá (752 m.) kő¬ 

zete úgy ásványos alkat, mint képződési mód tekintetében eltér az eddig 

említett trachytos kőzetektől. Ezek nagy trachyttuskók halmazaiból épültek 

fel, melyeket könnyen szétmálló tufás anyag tart össze. Quarz e kőzetek¬ 

ben puszta szemmel nem látható, a biotit is, úgy látszik, hiányzik belőlök, de 

az amphibol sokszor vörhenyes színű kristályai, bőven fordulnak elő benne. 

Legérdekesebb e hegyek közt a sziklás szakadásos Mármore. Ez 

egy kisebb tó körül elhelyezett trachitkúpocskáknak a legnagyobbika. 

E kúpocskák, úgy látszik, eredetileg egymással összefüggtek és egy vul¬ 

káni kráter szelét alkották, de idők folytán, a kráter egyes részei elpusz¬ 

tultak s megmaradt rögei alkotják az említett sziklás csúcsokat. Maga a 

tó (Teu balti) hihetőleg az egykori kráter boccáját jelöli. 

A Yalea Dubi és Rákásiuluj közti hegygerincz alsó részét jól rétegzett 

trachyttufa fedi, de oldalain mindenütt mediterrán rétegek láthatók. 

A Yalea Rákásiuluj-patak nyugati oldalán, a Cseresátá csúcstól dél- 

felé vonuló hegygerincz kiváló pontjai: a Paltyina (I). máre, 656 m.), Csi- 

esera (702 m.) stb. kőzete szintén conglomerátos, tufás. Eredetileg nagy vul¬ 

káni bombák halmazai lehettek az említett csúcsok, melyeket egy tufás 

anyag ragasztott össze. A Csicsera kőzete gömbösen, vagy helyesebben, köz¬ 

pont felé héjjasan válik szét. 

A herczegányi aranybányák a Valea Rákásiuluj közepe táján, a Magura- 

báji-hegyben vannak. E helyen ugyanis egy isolalt trachytos kőzet tört ki a 

melapliyron és a mediterrán rétegeken keresztül. E trachyttömeg szürkés fehér 

kőzete, mely nyűgöt felé a La Frunza-patakon is keresztül csap, mindenütt 

nagy mérvben mállott és kaolinos. A bányászkodás főleg a főpatak jobb 

oldalán, a Magura-báiban űzetik. E hegy is Szvregyelhez hasonlóan össze¬ 

vissza van furdalva. 

Herczegányból, mint egyik főhadi szállásomból, több ízben bejártam a 

Szecsur falu területét is. E falú a Csetrás-vonulat északi lejtőjén, magas 

hegyekkel körülzárt dombos, halmos vidéken szétszórva fekszik. Tufát és 

breceiát hányó apró vulkánok színhelye volt ez. A már említett Teu-bálti-n 

kívül, itt, kivált a község északi szélén, még számos apró trachytkúpocska 
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ötlik szemünkbe, melyek tufás környezetből emelkednek ki. E kúpocskák 

közül kiválik a Csicsera-bálátyászká és a Csicsera-darabánczuluj A község- 

deli szélén, hegyvonulatunk vízválasztója közelében, túlnyomó a trachyt és 

a tracliyttörmelék, melyelv alól számos helyen, kivált a község közepe táján, 

kisebb foltokban mediterrán üledékek bújnak ki. Ezekben, a szecsuri tem¬ 

plom közelében szép alabastrom (tömör fehér gypsz) is előfordul. 

Szecsur és Bukurest falvak közt, magas trachytos hegyek emelkednek, 

nevezetezen : a Lázár-brányeszku és Priliodistye. Ez utóbbinak nagyobb 

része réteges tracliytból épült fel. Felületén fehér és barna sávok láthatók, 

melyek a különböző szövetű lávaáraknak felelnek meg és tényleg e kőzet 

rétegei közt egyesek tufásak, mások meg egészen tömörek. E hegy tömegét 

a Csicsera darabánczuluj kúptól egy patak választja el. E patak a két hegy 

közt a trachytos kőzetben mosta ki medrét és érdekes dolgokat tárt föl: 

ugyanis medrének hosszában meggyőződhetünk, hogy a két hegy egymással 

természetes összefüggésben van ; továbbá látjuk, hogy a trachytba a veres 

szinti mediterrán-agyagból nagy darabok vannak bezárva. 

Szecsur környékén előforduló összes trachytos kőzetek a földpáton 

kívül csak amphibolt tartalmaznak, a quarz és a fekete csillám, legalább 

puszta szemmel, nem látható benuök. 

A Szecsur keleti oldalán vonuló patak és a Kurety, Kordura északi lej¬ 

tője és Szaraczin patak közötti területet majdnem kizárólag a kárpáti homok¬ 

kövek különböző rétegei borítják, melyek közül csak a terület északkeleti 

szegletében, a 711 m. magas Kuretyi-Magura emelkedik ki. 

A kárpáti homokkövek neve alatt ismeretes üledékes kéq>ződmények e 

területen nagyon változatosak : a rétegösszlet legalsó tagját finom, iszapos, 

agyagos palák alkotják, melyek felett különféle szövetű, sokszor conglo inéra - 

tos homokkövek következnek, s mind ezeket, legtöbb helyen, durva conglo- 

merát-padok borítják, melyek sokszor kopasz sziklákat is alkotnak. 

A Kuretyi-Magura kőzete kissé zöldköves, szívós s, úgy látszik, quarz- 

nélküli trachyt. E trachyt exponált helyeken igen könnyen megszürkül vagy 

megvörhenyesedik. E hatalmas trachythegy tövét, északfelől majdnem fél¬ 

kör alakjában a Sipot-patak mossa, a mely pár helyen szép vízesést is képez. 

A víz kimosó és vájó erejét e patak mentén többször megcsodálhatjuk. 

A patak vize sok helyen a szilárd és szívós trachytkőzetbe melyesztett és 

sima, csiszolt teknöszerű csatornában folyik, de a hol lépcsőzetesen szökik 

alá, ott a kemény kőzetben kisebb-nagyobb üsthöz hasonló, sima oldalú 

mély gödrök keletkeztek, a melyeknél az a legfeltűnőbb, hogy befelé mind 

jobban és jobban tágulnak. 
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Porkura és környéke. 

Porkura, az amethystek híres termőhelye, a N. Csetrás és a Duba közti 

hegynyereg túlsó, keleti lejtője alatt terül. Boiczától körülbelül 10 km.-nyíre 

van. A világtól elzárt, szerenv módú kis község ez. Boicza és Porkura közt 

csak gyalog vagy lóháton lehet közlekedni. Járható szekérút csak a porkurai 

patakon lefelé, Balsa vagy Pojána felé vezet. 

Porkura vidéke hegyes s kellemetes. Itt is a legmagasabb hegyeket a 

trachytok alkotják, melyek majdnem körbe fogják a falut. Délnyugoti hatá¬ 

ránál emelkedik a Kis- és a Nagy-Csetrás és ezek mellett a Letu (912 m.) és 

Buha (914 m.) gyönyörű kúpjai, északnyugoti oldalán a Kis-Duba és északi 

oldalán a Gyálu Porkuri (828 m.) látható. Mindezen hegyek trachytos kőzete 

egy és ugyanazon typushoz tartozik: granitporphyros szövetű, sok, többnyire 

ibolvás színű quarzot és kevés fekete csillámot meg amphibolt tartalmaz. 

E vidék geológiai alkotásában a tracliyt és a melaphyr játsza a fősze¬ 

repet. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a falutól nyugatra a tracliyt, 

keletre pedig a melaphyr uralkodik. A falu területén, az ismert mediterrán 

rétegek a trachytos kőzetekkel nagyon össze vannak zavarva. Ha a templom 

tájáról a legközelebbi irányban Duba felé veszszúk az utat, a következőket 

tapasztaljuk: 

A templom táján a mediterrán rétegek tracliyttörmelékkel vannak 

összekeverve. Közel a templomhoz a Csetrás alól jövő patak medrében, 

hihetőleg jura-systemabeli brecciás mészkörétegeken folyik a víz, mely 

rétegek vörlienyes, szilárd mediterrán agyaggal vannak fedve s ezek tetején 

vastag nyirok s trachyttörmelék terül. E helyen, a patak túlsó oldalán, zöld¬ 

köves andesit ötlik szemünkbe. A Duba tájáról eredő patak mentén fölfelé 

haladva, az előbbi zöldköves tracliyt nagyon mállott állapotban látható, 

melyből a quarzkristályok kihullva, elég nagy számban szerte-szét hevernek 

a sziklák aljában, vagy azok felületén; kissé feljebb, föltolt és átalakított 

mediterrán rétegekre bukkanunk s ezeken túl ismét zöldköves tracliyt 

következik, hogy tűi rajta megint mediterrán retegeket láthassunk. Itt tehát 

nyilvánvaló, hogy a trachytos kőzet, a mediterránrétegeken keresztül törve, 

azokat fölemelte, kisebb darabjait magába zárta és nagyobb tömegeit még 

tüzes-folyós állapotban körülözönlötte. 

Csetrás és Duba közti hegyoldalokon levő szántóföldek sárgás szürke 

feltalajában, figyelmes vizsgálás mellett számos dipyramisos quarzkristály- 

kát találhatunk, a melyek igen szabályosan ki vannak fejlődve. E körülmény 

kétségtelen bizonyítéka annak, hogy az illető talaj egyenesen a quarztar- 

talmu trachytos kőzetek elmállásából keletkezett, tehát nem egyéb, mint 

nyirok. Az említett quarzkristálykák legbővebben a szétmálló sziklák mel¬ 

lett szedhetők össze. 

Duba hegy délkeleti tövénél, a szántóföldeken, nehány darab iszapos 
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homokos mészkövet találtam, melyekben apró kagylók héjjainak töre¬ 

dékei láthatók. E mészkő rétegei, úgy látszik, már el vannak födve, mert 

sehol sem találhattam fel azokat. 

Porkuráról Kuretyre vivő útban, egészen a Púba tömegéig, különböző 

állapotban levő trachvtos kőzetek és ezek törmelékei és málladékai észlel¬ 

hetők. A szálban levő traehytok közt túlnyomó a szürkésfehér kaolinos. 

Puha keleti lábánál, a tracliyt sok helyen darává esett széjjel és ily helye¬ 

ken, a kőzet eredeti alkatrészeiből, az amphibol, biotit és a quarz szabad 

állapotban is összegyűjthetők. Ugyancsak a kuretyi út mellett, a 1 )uba töme¬ 

geitől északkelet felé, tőle jó messzire, egy teljesen szabadon álló oszlop- 

szerű kopasz trachytszikla látható. Ez már a második bizonyítéka annak, 

hogy a Púba trachyttömege eredetileg sokkal magasabb volt és sokkal na¬ 

gyobb területet borított, mint ma. 

A Magúra Porkuluj hatalmas trachyttömege a Puha keleti nyúlvá¬ 

nyának tekinthető. E két kimagasló hegy közt, alacsonyabb, gömbölyüdött 

hátú hegyek terűinek, a melyek habár vastagon nyirokkal és ehhez hasonló, 

kevert tracliytmálladókkal el is vannak borítva, helyenkint mégis az eredeti 

trachytos kőzet kiüti magát. Magúra Porkuluj hegyet kelet felől, félkör 

alakjában a melaphyr környezi, nyugoti oldalán a nyirok van elterjedve. 

E tájon, néhány helyen, zöldköves, valóságos trachytbrecciára is akadhatunk, 

melyekben néhány bánya van melyesztve. 

Porkura délnyugoti és déli oldalán, a már említett hegyek aljában, 

rendesen nyirokkal födött trachyttufa van elterjedve. 

Buha gyönyörűen kimagasló kúpjától keletre, a tracliyt és a melaphyr 

érintkezési határánál, csak egy pár kicsiny trachytkupocska található még, 

a melyeken túl már a melaphyr birodalma kezdődik. 

Porkurától és Puhától kezdve, kelet fele messzire, mindenütt csak 

melaphyrt találunk. E melaphyr-hegység szorosan véve a Csetrás-vonu- 

lat északi szegélyéhez tartozik. Kezdődik Balsa táján és északfelé, Gal- 

bina, Voja és Porkura irányában Kuretyig nyúlik; területén Valea-Jepi, 

Bunyest, Pojána, Tekerő és Kis-Almás községek terülnek. E nagy 

melaphyrhegységnek oly feltűnő sajátos jellege van, melynél fogva már 

messziről megkülönböztethető az aránylag ifjú, erőteljes, erdős trachytos 

hegyektől. Roskadozó aggastyán képe ez, kin az évek hosszú sora feltűnő 

nyomokat hagyott: teste összetöpörődött, feje dísze letarolódott s arczán 

mély ránczok keletkeztek. Közéj) magas, kopasz tetejű, meredek oldalú, 

mely patakvölgyekkel áthálózott s messziről vöröslő hegység ez, melynek 

oldalain az esővíz mély barázdákat mosott. Az erdő e melaphyrhegységben 

— mint öreg embernél a haj — már csak védett helyeken, egyes gödrökben 

és patakok mentén tenyészik. 

A mélyen bevájt porkurai patak (Yálea Porkului) 7—8 km.-nyi 

hosszúságban a melapliyron folyik keresztül. Ha e patakon végig menve 
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figyelmesen vizsgáljuk partjainak szikláit, meggyőződhetünk, hogy a rnela- 

phyr-hegyek e területen is különbnél különb szövetű és sokszor eltérő 

ásványos alkatú, többnyire egymás fölé vagy egymás mellé, rétegszerüen 

elhelyezett kőzetekből vannak fölépítve. Augitporphyr szomszédságában 

találhatunk egészen tömör kőzetet, azután brecciát vagy tufát; tovább 

haladva különböző mandulakövek ötlenek szemünkbe stb. és ez így külön¬ 

féle sorrendben többször ismétlődhetik is. 

A porkurai patak közepe táján, a keresztnél levő kitűnő vizű forráson 

alól, a melapliyrok közé ekelve, ez utóbbiaktól egészen eltérő alkatú, régi 

eruptív kristályos kőzetet — dioritot — találunk. E kőzet sziklái a patak 

mindkét partján előfordulnak, rájok akadunk a Bunyesti patakon, közel 

a faluhoz, valamint a patak keleti oldalán, a hegygerinczeken is. E diorit 

tehát dny-ék-i irányban vonuló telérszerű tömegben tört keresztül a mela- 

jdiyron. Dioritunk azonban nem az egyedüli eruptív kőzet, mely a vén 

melaphyr testét megbolygatta. E nagy melaphyrteríileten is ugyanazokat a 

jelenségeket észleljük, a melyekről már a Boicza vidéki melaphyros hegyek¬ 

nél szó volt; azt t. i., hogy a basikus melaphyrhegyek tetején, rendesen a 

legmagasabb pontokon, igen gyakran savas, többnyire nagyon elváltozott, 

kaolinos vagy quarzitos porphyrszerti kőzet fordul elő. Hogy e porpliyr- 

vagy porpliyrit-kőzet ugyanazon vulkáni tűzhelyből vette-e eredetét, a hon¬ 

nan a basikus melaphyros kőzetek, vagy pedig későbbi keletű, azt azon 

körülménynél fogva nem dönthettem el, mert e savas kőzetnek a basikuson 

való világos áttörését ez ideig még nem észleltem. Minden valószínűség 

azonban a mellett szól, hogy ezek a melapliyrnál sokkal fiatalabb kőzetek. 

Porkura közelebbi környékén, a melaphyr közepette sok ponton, nevezete¬ 

sen a Czinterin, Kornu, Szászu, Kosztá rnáre, Szekeremb stb. hegyeken talá¬ 

lunk ily savanyu porphyrszerti kőzetet. A porkurai és a vojai patak közti 

hegyeken nemkülönben több ízben rája bukkanunk E savanyu kőzetek azért 

is figyelmet érdemelnek, mert bennök teremnek a legbővebben a színes 

quarzfélék, nevezetesen: a carneol, chalcedon, achát stb. 

Fiatalabb eruptív kőzetnek, a trachytnak, csak a nyomát találtam e 

nagy melaphyrterületen : Bunyest falu keleti oldalán a hegy tetején, a Cset- 

rás-hegy kőzetéhez nagyon hasonló, de mállott trachytra bukkantam, a mely 

ott hihetőleg telér alakjában fordul elő. A vojai templomtól északra, a hegy¬ 

gerinczen pedig egy kelet-nvugoti irányban csapó vékony trachyttelér észlel¬ 

hető a melaphyrban, melynek kőzete meglehetősen üde ugyan, de zöldköves. 

E traehyttelertől észak-nyugatra, a legmagasabb hegy nyugoti oldalán, a 

felületen, pár helyen, arasznyi vastag baryttelérek láthatók, melyeknek jó¬ 

kora darabjai e helytől jó távol is szabadon hevernek. 

Visszatérve a melaphyrokra, e helyen csak még annak a megemlítésére 

szorítkozom, hogy számos változatai, kiválóan a mandulakövesek dísz- és 

műkövekül alkalmazhatok. A mandulaköves melaphyrok közt közönségesek 
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az oly változatok, a melyeknek sötétbarna, vagy más színű alapjában, több 

vagy kevesebb borsónyi nagy calcit-gömb van bezárva; szintén gyakoriak 

az olyanok is, a hol a gömböcskék nem calcit, hanem veres színű heulandit, 

vagy sárgás-zöldes színű epidot stb. 

A melaphyrok ipari feldolgozása aránylag nem jár nehézséggel, mert 

belőtök a kemény quarz hiányzik. 

Ha Porkuráról kiindulva, a Gyálu-Porkuluj patak medrén fölfelé 

veszsziik az utat, alkalmunk nyílik lepten-nyomon a melaphyrhegyeket 

alkotó különböző kőzeteket tanulmányozhatni. Túlnyomók e patakban a 

brecciás és tufás kőzetek, de lielyenkint igen szép mandulaköveket is talál¬ 

hatunk, melyekben a mandulák anyaga veres színű heulandit. E patak végé¬ 

nél emelkedik a 768 m. magas Kornu-csucs, mely savas porphyrszerű 

kőzetből van, de oldalain igen szép augit-porphyrt is találhatunk. Szép 

augit-porphyr a közelben is elég gyakori. 

A hegygerinczen Moszoruluj hegy felé haladva, folytonosan a melaphy- 

ron mozgunk, a mely azonban úgy színben mint szövetben s ugylátszik 

ásványos összetételben is nagyon változó. Szteuina hegyén és közelében az 

eredetileg tufás melaphyros kőzet nagyon mállott s málladéka közt gyéren 

szabad augitkristályok is előfordulnak. E hegyről utamat északi irányban, 

a hegygerinczen végig, Valea-Jepi felé vettem. 

Szteuina-csucstól nem messze, ott, a hol már a gerinczet szántani 

lehet, az esővíz előidézte barázdácskákban sok fekete szemcse ötlött sze¬ 

membe , melyeket közelebbről megszemlélve, apró augitkristálykáknak 

ismertem fel. E barázdácskán fölfelé haladva, egy lekopaszított helyen, már 

sokkal nagyobb szabad augitkristályok hevertek oly sűrűn, mintha azokat 

ott valaki elszórta volna. Természetes, hogy ezen kristálykák közt igen sok 

meg van sérülve, de a legtöbb ép és egészséges. Az augitkristályok itt egy 

könnyen szetmálló tufás kőzetből hullottak ki. Közvetlenül a Valea-Jepi 

falu mellett, a patak közelében is, mállott augitporpliyrból is lehet szedni 

ép augit-kristályokat. 

Terjedelmes melaphyrhegységünk délkeleti szélénél számos helyen, a 

Boicza vidékéről is ismeretes, szirtes mészkő hegyekre akadhatunk. Ezek 

közt legnagyobb tömeget alkot a kis-almás-balsai, u. n. Gyálu Muncselu- 

vonulat. Galbina falu határában több kimagasló mészkőszirt van. Voján, a 

templom táján egy kisebb mészköszikla látható. Mindezek azon nagy 

mészkőlepelnek aránylag csak jelentéktelen rögei, a mely Toroczkótól 

kezdve az aradmegyei hegyekig lenynlt s Biharhegységben folytatódott s 

melynek hatalmas rétegei valaha a melaphyros kőzeteket fedték. De a víz 

észrevehetetlen munkája bámulatosan óriási eredményeket idézett elő: 

lassankint feloldotta e borzasztó területű mészkő rétegeit annyira, hogy most 

már, úgyszólván, csak hírmondójuk maradt meg. 

Porkuráról bejártam a Duba északi aljában szétszórt Kurety falu 
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területét is, a határul fölvett patakig. A geológusnak itt is elég megfigyelni 

és tanulmányozni való akad. 

A Cserbura tövénél eredő patak mentén s ettől nyugotra a kárpáti 

homokkő, keletre pedig a trachytos kőzetek málladéka, a nyirok terül. 

Közvetlenül a Cserbura EK-i tövénél, korlátolt területen, a melaphyr csupasz 

sziklái állanak ki. Ugyané hegy északi oldalán, erősen keletfelé dűlő s 

északfelé csapó, vörösszínű finom homokkövek és conglomeratok szemlél- 

lietők, melyek hihetőleg sem a kárpáti homokkő csoportjához sem a medi¬ 

terrán rétegekhez nem tartoznak. Hogy miféle üledékekkel van itt dolgunk, 

arra nézve ez ideig biztos támpontokat meg nem találtam. 

Kuretyröl az út Valea-Jepibe, egy igen mélyen bemosott, keskeny, 

meredek oldalú völgyecskében végig vezet. A patak itt egy üledékes rétegek¬ 

ből alkotott hegyet keresztül mosott s annak kőzetét kitünően feltárta. 

A patak meredek partjait alkotó kőzet igen jól rétegzett. Túlnyomóan homo¬ 

kos, vagy apró conglomeratos mészkövek ezek. Meghatározható nagyobi) 

kövületet eddig nem sikerűit találnom benne, de a mészkő azon lapjain, a 

melyekhez a csapadékvizek könnyen hozzáférhettek, a kiálló quarzszemek 

közt parányi állatkák meszes maradványai is észrevehetők. E mészkövek 

korára nézve tehát csak mikroskopos vizsgálatok segélyével meghatározandó 

mikrofauna deríthet fényt. E patakon fölfelé haladva, jó darabig, alig szem¬ 

lélhető némi változás e homokos mészkörétegek közt, de a déli oldal keleti 

végénél, a mészkövek megszűnnek s helyettük náluknál idősebb, veresbarna, 

vékony palás, vasas, iszapos rétegek láthatók, melyek rendesen nagyon 

össze vannak gyűrve. Kövületek azonban ezekben is hiányzanak. Ezen, eddig 

még meg nem határozott korú retegek keleti irányban Valea-Jepi felé vonul¬ 

nak s átcsapva a patakon, 541 m. magas Kornethegyet alkotnak s úgy lát¬ 

szik Kurety falu északi oldalán, a határoló patakon túl, nagy területet 

borítanak. 

Gyálu-Porkuluj északnyugoti oldalán egy jó nagy, különálló mela- 

phyrhegyre akadunk s ettől keletre egy nagyobb és egy kisebb trachyt- 

tömegre. 

A por kúrái aranybányászat a Huba alól eredő főpatak baloldalán, 

közel a faluhoz, kaolinos trachytban űzetett. A hányák nagyobb része most 

vagy be van omolva, vagy pedig elhagyatott, járhatlan állapotban van. 

A porkurai igénytelen aranybányászat hirét főleg a hányákban előforduló 

szép ametliystkristályoknak köszönheti. Az amethyst itt, állítólag egy vas¬ 

tag meddő telért alkot s a bányász csak akkor fejt elnevezesök szerint 

«matisztot» (amethyst), ha az útjában áll. Daczára annak, hogy a bányá¬ 

szat most szünetel, egyes embereknél mégis kaphatunk amethystet, ha a 

tulajdonos ugyan nem resteli megkeresni, ott valahol, a mestergerendán 

vagy pedig a falak hosszában, sorban csüngő köcsögök valamelyikének 

mélységes fenekén heverő poros darabot. 

(á4) 



CSETRÁSHEGYSÉG. 25 

Kriscsor és környéke. 

E falu területén geológiai kutatásaimat csak a Fehér-Körös baloldalán 

elterülő hegységre terjesztettem ki, ide számítva a Bukarest falu deli olda¬ 

lán emelkedő hegyeket is. 

E vidék geológiai alkatában aránylag kevés kőzet szerepel, nevezete¬ 

sen: a traehytos kőzetek törmelékeikkel, kárpáti homokkő csoportjába tar¬ 

tozó üledékek és igen jelentéktelen szereppel a mediterrán rétegek. Daczára 

ezeknek, a hegység tektonikája eléggé komplikált. 

A traehytos kőzetek közt e vidéken kétféléket különböztethetünk meg, 

u. in.: tömöreket és tufás-brecciásokat. A traehytos kőzeteknek e szövetbeli 

különbségei, ásványos alkatuk tekintetében is nyilvánul s minden valószínű¬ 

ség szerint, képződési módjuk is más és más volt. 

A tömeges tracliytokban itt a quarz többnyire el van terjedve s 

amphibol mellett majdnem mindig kevés biotit is előfordul bennök ; a tufás- 

brecciás trachytok főalkatrésze, földpát után az amphibol, mely gyakran vör- 

lienyes színű; a quarz és a fekete csillám hiányzik belőlök, legalább puszta 

szemmel sohasem látható. 

A tömeges trachytok, főleg a Csetráshegység vízválasztójába eső nagy 

hegyeket alkotnak. A tufás-brecciás trachytok, helyenkint megszakítva tömör 

trachytokkal, Bukuresttől Czereczelen tűiig, közvetlenül a Kőrös balpartján 

vonulnak s úgy látszik, csak elszakadt tagjai a Kőrös jobboldalán uralkodó 

ilynemű nagy trachytcsaládnak. 

E terület eléggé komplikált geológiai szerkezetéről meggyőződünk, ha 

a gerinczről eredő hosszú patakok mellett végig haladva, figyelemmel kísér¬ 

jük a váltakozó kőzetnemeket 

A Valea-Girda és Valea-Bouluj pataknak a hegységből való kijáratai¬ 

nak közelében azt látjuk, hogy az oldalokon emelkedő nagy trachyttönlegek 

kárpáti homokkő különböző színű és szövetű rétegeivel vannak körülvéve. 

E kárpáti homokkő legalsóbb, szürkés vagy barnás rétegei vékony palások, 

agyagosok, vagy finom iszapszerűek; ott azonban, a hol a trachyttal közvet¬ 

lenül érintkeznek, sokszor szarukőszerűvé változtak. Ezen vékony palás 

rétegek felett rendesen középszemű, szürkés, pados homokkő következik, a 

mely fölfelé mind jobban és jobban durvul. 

A Girda patakán fölfelé haladva, a 629 m. magas Girda csúcsa táján, 

már a trachyt a túlnyomó. Itt a patak hol a trachyton, hol meg a kárpáti 

homokköveken folyik. Minél tovább fölfelé megyünk, a kárpáti homokkő 

annál jobban háttérbe szorul, de nyomai meg a Macsesáta hegy közvetlen 

tövében is megvannak. 

A A alea-Bouluj patakában ellenben a kárpáti homokkő van túlsúly¬ 

ban ; a mely azonban, úgy látszik, csak a két oldalon vonuló trachyttömegek 
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közt van elterjedve. E völgyben pár helyen az is észlelhető, hogy a kárpáti 

homokkő rétegeit hamuszerű, brecciás trachyttufa fedi. 

Abukuresti hegyekben túlnyomó a tufás-brecciás trachyt. Itt is azonban 

azt tapasztaljuk, hogy a kárpáti homokkő egyes foltjai közelebbi érintkezés¬ 

ben vannak a trachytos kőzetekkel. A hol mély szakadékok vagy vízmosások 

által a brecciás trachyttufa tömege mélyen föl van tárva, ott rendesen az is 

látható, hogy trachyttufa a kárpáti homokkövekre rakódott le. E brecciás 

trachyttufa elég bőven oszlopos amphibolkristályokat is tartalmaz, a melyek 

a mállott kőzet felületén szabad állapotban is összegyűjthetők. 

A trachytos kőzetek tehát e vidéken, a kárpáti homokköven törtek 

keresztül, azokból nagy darabokat zártak magukba, vagy pedig rétegeiket 

beborították. 

A bányászemberek előtt messze vidékeken is ismeretesek a kriscsori 

Váleá-Arszuluj ésVáleá-mori völgyek, mert ezekben vannak a gazdag arany¬ 

bányák. 

A Váleá-Arszuluj patak majdnem egyenesen délről északfelé folyik s 

több mint 5 km.-nyi útjában, majdnem megszakítás nélkül, a különböző 

trachytokat mossa. Ha ezen völgyön végig megyünk, a következőket ész¬ 

leljük : 

A faluból kiindulva, a hegység kezdetén emelkedő hegyek meredek 

oldalain tufás, conglomerátos s részben brecciás trachy ttöm egeket találunk. 

Ilyenekből van a Plesa nevű hegy is fölépítve. Feljebb haladva, az első 

magaslatokon túl, már tiszta trachyttufára bukkanunk, mely alatt, lielyen- 

kint, mediterrán kavics rétegek láthatók. E tufákban itt-ott, lignites kőszén 

pár ujjnyi vastag rétegeséi is be vannak települve. Még feljebb, a vízesés 

táján, már szívós, zöldköves trachyt fordul elő, a mely vastag, telérszerű 

tömegben csap át a patakon. 

A patak medre e helyen terrászszerüen emelkedik s a víz a felső szint¬ 

ről, meredek lejtőn rohan alá pár lépcsőzeten át. E vízesés, vagy helyesebben 

vízcsuszamlás a Csetráshegység legérdekesebb pontjainak egyike. Itt is a 

víz a kemény sziklába fürdőkádszerű mélyedéseket vájt ki, melyek közt a 

legnagyobbik, bizonyára több méternyi mély. A kristálytiszta patak vize, e 

természetes kádakban nagy bugyborékolás közt folytonosan ujul s ha az 

ember ezt tikkasztó nyári időben szemléli, ellenállhatlan vágy lepi meg e 

természetes fürdőkádak valamelyikét igénybe venni: nem a szemlélőn múlik, 

hogy azt nem teszi, hanem azon, hogy hozzájok férni nagyon bajos. 

A vízeséstől kezdve fölfelé, majdnem kizárólagosan mindenütt, szür- 

késfehér, mállott, kaolinos trachytot találunk és e területen már a bányász¬ 

kodásra, lépten-nyomon, ráakadunk. Valóban, e mállott kaolinos trachytos 

kőzet dúsan át van szőve különböző ásvány-telérekkel és erekkel. A régi 

állami bányák közelében, a patak partján kiálló kopasz szirtben, több quarz- 

zal kevert baryteret láttam. 
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A Váleá-Árszuluj patak mentén a legszebl) pont a tó. Régi jó időkben, 

mikor a váleá-árszuluji bányászat dúsan jövedelmezett, e helyen az egesz 

keskeny völgyet keresztül gátolták, azaz nagy vízfogót készítettek. A bá¬ 

nyászkodás e völgyben most már megcsappant, de a vízfogó, terjedelmes tó 

alakjában, sértetlenül maradt s hasznát most csak az eltévedt vadruczák 

veszik. Oly víztömeg van itt összegyűlve, hogy propeller bátran jár¬ 

hatna rajta.* 

E patak felső részének nyugoti oldalán emelkedő, 764m. magas Bárza 

hegy kőzete is túlnyomóan kaolinos, de a Muncsel máre trachytja meglehető¬ 

sen ép, eredeti állapotban van. A völgy keleti oldalán emelkedő Cseresátá 

hegy kőzete, közel hasonló a Muncsel máré-lioz, de e hegy északi és észak - 

nyugoti lejtőjén már az ismert kaolinos kőzet a túlnyomó. Láku környékén 

brecciás és kaolinos trachytok, kárpáti homokkő és egy jókora területen a 

melaphyr is előfordul. 

A másik völgy, a hol jelenben a vidék legjövedelmezőbb aranybányái 

vannak, a Yáleá-móri. E rövid völgyecske a Bárza északi tövénél kezdődik s 

Váleá-Arszulujjal párhuzamosan vonulva, Kriscsor alsó részénél a Körösbe 

szakad. Kriscsor vidékén e völgyben bányászkodnak most a legsiker- 

dúsabban. A bányák a völgy felső részében a Bárza tövében vannak. 

Az aranytelérek e hegyben vonulnak s állítólag a rudai aranytelérek foly¬ 

tatásai. 

Az aranybányákon alól, a két patak egyesülése táján, a fővölgy keleti 

oldalán, egy szívós trachytos kőzet hasadási lapjain, Baternay úr állítása 

szerint, szép sugarasan elhelyezett, antimonit-kristályok fordulnak elő. 

E völgyön lefelé haladva, tömör és brecciás trachytos kőzetekre aka¬ 

dunk; a völgy torkolatának keleti oldalán emelkedő, 454 m. magas Pietrosz 

nevű kúp kőzete kissé zöldköves, tömör trachyt. 

Ruda és környéke. 

Buda a Csetrás vonulat nyugoti végénél, mélyen bent a hegyek közt 

fekszik, a hasonnevű patak mentén. Brádtól keletre pár óra járásnyira van. 

Környékének geológiai viszonyai elég változatosak. A bányatelep tra¬ 

chytos kőzetek közt terűi, de a falu területén a trachytok mellett melaphy- 

rok és mediterrán üledékek is előfordulnak. 

A trachytos kőzetek geológiai tekintetben, e vidéken is két csoportba 

oszthatók, nevezetesen tömeges quarzos és tufás-conglomeratos quarznél- 

küli trachytok csoportjába. Ez utóbbi trachytos kőzetek, túlnyomóan a rudai 

patak északi oldalán, a quarzos trachytok pedig a deli oldalán terülnek. 

A bányatelep közelebbi környékén, a trachytos kőzetek itt is, nagy 

Ez évi májusi esőzések alkalmával a gát átszakadt s a tó felényire apadt le, 
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mérvben kaolinosak. A quarzos trachytok a Gyálu-Fetyi és Gyálu-Harnile 

tömegei, három oldalról melaphyrral vannak körülvéve. 

A melaphyrok, melyek közt e környéken is többféle szín- es szövetbeli 

változat különböztethető meg, egyes elszigetelt rögei, már a rudai templom 

mellett láthatók; de már a falun alól, egészen a patak torkolatáig, a víz 

folytonosan a melaphyrok közt folyik. A melaphyr tehát itt terjedelmes és 

összefüggő tömeget képez, mely a patak torkolatától kezdve a lunkoji patak 

mentén fölfelé, Plesa hegy aljáig és onnan, a Gyálu-Fetyi déli oldalán elhú¬ 

zódva, a Hárnile dny-i kiágazásáig elnyúlik. A Gyálu-Fetyi és Hárnile közti 

nyereg táján delfelől eredő patakfelső folyásában több mint háromnegyed részén 

keresztül, folytonosan a melaphyron folyik; de a patak deli partján túl, 

azonnal a melaphyrt vastagon a mediterrán üledékek borítják. 

A quarzos trachytok tehát e területen, mint az majdnem kézzel fog- 

liatóan szemlélhető, a melaphyrtömegeken törtek keresztül. 

A rudai patak torkolatának északi oldalán, Brád felé, a melaphyr 

azonnal megszűnik s túl rajta, egy kis területen, kárpáti homokkörétegek 

szemlélhetök, melyeken túl a völgy oldalát, jó hosszú területen szirtes mész¬ 

kövek alkotják. 

A rudai bányatelep és Czereczel falu közti iránytól kezdve nyűgöt felé, 

Guragosa völgyéig, túlnyomóan tufás, conglomeratos vagy brecciás trachytok 

fordulnak elő, melyek közt tömör, zöldköves, vagy teljesen kaolinos tömegek 

szintén nem tartoznak a ritkaságok közé. Szép brecciás trachytok, többek 

közt Buda falu vidékén, a Jusus hegy déli lábánál, magas sziklafalakat 

alkotnak. E trachytterületen kisebb melaphyrtömegek is előfordulnak. Mela- 

phyrra akadunk Czereczel falu mellett, egy keskeny patak északnyugati olda¬ 

lán, a tufás trachytok közt és Guragosa falu északi oldalán. Ez utóbbi 

melaphyrtömegben előfordulnak olyanok is, a melyeknek téglaveres, egyne¬ 

műnek látszó alapanyagában jókora nagy, üde augitkristályok láthatók. 

Ruda falu és Guragosa közti iránytól a brádi völgyig és az említett 

melaphyrtömegig, a hegyeket kizárólag a trachyttufa alkotja. E területen elő¬ 

forduló trachyttufa szépen rétegzett s igen finom alkotásu; lielyenkint hó¬ 

fehér, kaolinos, agyagszerű és ilyen helyeken a falusi asszonyok ásták is 

házfalfehérítőnek. E trachyttufákban opálosodott fadarabok nem tartoznak 

a ritkaságok köze. Ilyeneket találtam a Brád felé kiszögellő legvégsőbb nyúl¬ 

ványon. Továbbá e trachyttufákban eleg gyakoriak szürkés vagy fehéres per- 

lit-darabok, melyek, úgy látszik, egyes rétegben fordulnak elő bennük. Buda 

falu feletti hegygerinczen, sok ily perlit-darab hever a felületen. 

Buda falu területén a mediterrán rétegeket többnyire trachytmálladók 

vagy törmelék borítja, melyek egyes, kivált mélyebb helyeken, 20—30 m. 

is vastagok. A mediterrán rétegek ennélfogva csak lielyenkint láthatók a 

felületen; többek közt a bányáktól a brádi érczzuzóig, a hegyen keresz¬ 

tül vivő útban is, a templom táján, a hol bennük gipsz is előfordul. 
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A rudai bányatelep felett, a Boiczára vezető útban a hágó alatt, egy 

mely árokban, szürkés, kékes, agyagos, hihetőleg kárpáti homokkőrétegek 

láthatók a tracliytmálladék alatt és ebben jó vastag agyagos kőszénbetele- 

pülés is előfordul. 

Buda vidékén nagyban bányászkodnak arany után. Jelenben a leg¬ 

gazdagabb aranytelérek a ((Tizenkét apostol# nevű porosz bányatársaság 

kezében vannak. Az aranytelérek itt is, úgy látszik, a quarzos trachytokhoz 

vannak kötve. E kőzet területén a bányászatnak mindenütt megvan a 

nyoma. Budától jó távol, a Gyálu-Fetyi környékén, a legvadabb sűrűsé¬ 

gekben is rábukkanhatunk egy-egy puszta, vagy beomlott bányára. 

Valisova és környéke. 

Vizsgálataimat azért terjesztettem ki e vidékre is, a mely szorosan 

véve már nem tartozik a Csetrás-hegységhez, hogy megállapítsam a boicza- 

pestyerei szirtes mészkő vonulatának és társkőzetének, a melaphyrnak, elter¬ 

jedési határait; szóval, hogy kikerekítsem a geologiailag térképeit területet. 

A boicza-brádi országúttól északra eső vidék, nevezetesen a Felső-Lun- 

koj és Ormingya környéke, szorosan a Csetrás-hegység déli szegélyéhez 

tartozik. 

Kájáneltől kezdve Ormingyán át az Alsó-Lunkoji völgyig, az országút 

északi oldalán, a trachytos hegyek lábainál elterülő vidéket majdnem kizá¬ 

rólagosan a mediterrán rétegek alkotják. Csak a Gyalu-Guron és Gyálu- 

Spenzurát közti völgyben akadunk apró kárpáti homokkövekből álló fol¬ 

tokra. A mediterrán rétegek hegységünkben sehol sincsenek oly hatalmasan 

kiképződve, mint e területen. Ormingya vidékén, az országútról jól látható 

magas, vöröslő partok és szakadékok mind, főleg mediterrán conglomerát- 

ból és homokkőből épültek fel. Felső-Lunkoj északnyugati és északi olda¬ 

lán , a magasabb hegyek quarztrachyt s csak a patak északi oldalán, 

a trachytos kőzetek szegélyén fordul elő a melaphyr. Valisora és A. Lunkoj 

felé, az alacsonyabb helyeken mindenütt különböző mediterrán rétegek 

terülnek. 

Az országúttól délfelé eső területen azonban túlnyomó a melaphyr és a 

szirtmészkő ; a mediterrán rétegek csak egyes lankásabb hátú hegyek tetején 

találhatók. 

A melaphyrral, mely e területen a válisorai hágónál kezdődik és nyugat 

felé Alsó-Lunkojon és Gyálu-Márén túlra terjed, a bárbára-füzes-pestyerei 

szirtes mészkövek vonulata, kisebb megszakításokkal, szintén lépést tart. 

Gyálu-máre falutól nyűgöt felé úgy a melaphyrok, mint a mészkövek, bizo¬ 

nyára még messzire elnyúlnak. 

A melaphyrok e vidéken is ép olyanok, mint egyebütt, de a mészkövek 

közt, kivált Valisora közelében, a Gyálu-Lázur táján, tarka, vereses, szürkés¬ 
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fehér, sőt egészen fehérszínű, könnyén alakítható változatok is előfordulnak, 

melyeket közönséges márványul czélszerüen lehetne használni. E mészkő- 

szirtekben, mint ritka jelenseg, fogyatékos kövületek is előfordulnak. 

Muncsel hegy északkeleti oldalán, a melaphyron keresztül egy helyen a por- 

phyr tört ki. 

E vidéken csak Felső- Lunkoj határában bányászkodnak. Az arany¬ 

bányák a Gyálu-Fetyi quarzos trachyttömegének keleti nyúlványában van¬ 

nak. Ezelőtt egy angol társaság nagy apparátusokkal és felette tudományos 

módszerekkel müveltette a bányákat, de a befektetett nagy tőkének még a 

kamatjait sem kapták vissza. A tudós angolok már eltűntek e vidékről. 

Az eredmények rövid egybefoglalása. 

Az elmondottak szerint a Csetrás-hegység geológiai alkotásában részt 

vesznek: 

1. A tracbytos kőzetek és ezeknek tufái meg brecciái. 

2. A melaphyros kőzetek: augitporphyrok, tömör diabasporphyritek, 

mandulakövek, melaphyrtufák és melaphyrbrecciák. 

3. Porpliyrok, és porphirytek nevezetesen : üde quarzporphyrok, vala¬ 

mint quarzitos, kaolinos és felsites módosulataik. 

4. Szirtes mészkövek. 

5. A kárpáti homokkő csoportjába tartozó üledékek alsó, középső és 

felső tagjai. 

6. Mediterrán-korú üledékek: vöröszínü palás agyagok, laza homok¬ 

kövek és eonglomeratok. 

A trachytos kőzetek alkotják a Csetrás-hegyvonulat vázát, ők szabják 

meg a hegység irányát és konfiguratiójában a főszerepet játszák. Általában 

két nagy tracbytos hegytömeget alkotnak, nevezetesen a keletit, mely Nagyág, 

Tresztya (Nádfalva) és Voja közti területet borit és a nyugotit, mely Felsö- 

Lunkoj, Czereczel, Bukarest, Szecsur és Herczegány falvak közt terűi. E két 

nagy trachytos hegytömeg közt, a Duba társhegyeivel, áthidaló szerepet 

játszik. 

Az összes trachytos kőzetek közt ásványos alkatuk szerint, de geológiai 

tekintetben is két csoport különböztethető meg, u. m.: quarzos trachytok 

(dacitok) és quarznélküli trachytok (ampliibol-andesitek). A quarzos tra¬ 

chytok mindig tömegesek, a quarznélküliek pedig lehetnek tufásak, brecciá- 

sak és conglomerátosok. ügy a quarzos, mint a quarznélküli trachytok a 

módosulás különböző állapotaiban lehetnek, nevezetesen: zöldkövesek, kao- 

linosak vagy mállottak. A quarzos trachytok a quarzon és földpáton kívül, 

majdnem mindig kevés fekete csillámot (biotitot) és rövid amphibol-kris- 

tályokat tartalmaznak; a quarznélküli trachytokban, a quarz es biotit 

mindig hiányzani látszik s az amphibol gyakran vörhenves színű. Szoros 
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petrographiai tekintetben, mind a két csoport trachytjai közt többféle typus 

különböztethető meg. 

A két csoport trachytjai, minden valószínűség szerint két különböző 

természetű és hihetőleg különböző korú vulkáni kitörés eredményei. E két 

eruptió közül az egyik tufa, vulkáni hamu és vulkáni bombák kihányásával 

kezdődött vagy végződött és ennek terményei a quarznélküli trachytok, míg 

a quarzos trachytok, úgy látszik, tufaképződés nélkül egyszerre törtek ki. 

A trachytos kőzetek kitörése a nálánál idősebb képződményeket, neve¬ 

zetesen a melaphyrt, kárpáti homokköveket, és a mediterrán rétegeket 

érintve, azokat szétdaraholta, egyes darabjait egymástól messzire elve¬ 

tette vagy pedig magába gyúrta. Ebből kifolyólag az említett képződmé¬ 

nyeket rendesen a trachytos hegyek szegélyén s többnyire trachyttal szoros 

érintkezésben találjuk. Ezeken kívül kivált a keleti trachytos hegycsoport 

kitörése a szirtes mészkővonulatot is nagy mérvben szétdarabolta. 

A melaphyr a trachyt után a legelterjedtebb geológiai képződmény hegy¬ 

ségünkben. Ezen kőzetek bizonyára igen hosszú ideig tartott vulkáni műkö¬ 

dés eredménye. A mai melaphyrhegyek általában különböző szövetű és 

ásványos alkotú vulkáni terményekből, nevezetesen: tufák, conglomerátok, 

brecciák, tömör és likacsos lávák rétegeiből épültek fel. A melaphyrtömege- 

ket a trachyt kitörése előtt a diorit és később a porphyr háborgatta meg. 

A porphyr rendesen a melaphyrokon tört keresztül. Kitörésének ide¬ 

jéről eddigelé csak annyi mondható, hogy a mediterrán liledékek lerakodását 

megelőzte. 

A szirtes mészkövek rendesen a melaphyr társaságában vagy szom¬ 

szédságában fordulnak elő, helyenkint több száz méternyi magas sziklákat 

alkotva. A szirtes mészkő és társának, a melaphyrnak korviszonyáról eddig 

csak annyi mondható, hogy a mészkő fiatalabb a melaphyrnál. A melaphyr 

korára tehát vidékünkön előforduló szirtes mészkő korának megállapítása 

vethetne világosságot, a mi pedig azon körülménynél fogva bajos, mert 

mészköveinkben meghatározható kövületek alig fordulnak elő. 

A kárpáti homokká' csoportjába tartozó üledékeknek majdnem az 

összes rétegei előfordúlnak hegységünkben. Túlnyomóan a két trachythegy- 

tömeg közti területen Szecsur és Herczegány vidékén vannak kifejlődve, de 

egyes rögei e területtől messze is föltalálhatók. A trachytok kitörése e kép¬ 

ződményeket is nagy mértékben szétdarabolta. 

A mediterrán üledékek az egész Csetrás-hegység területén el vannak 

terjedve. Kisebb foltokban a trachytos hegyek közepette is előfordulnak, de 

nagyobb szakadatlan tömegekben, mint a Csetrásliegység déli szegélye, Nád- 

falvától kezdve Lunkojig, nagy területet borítanak. Ezen üledékeket helyen¬ 

kint a trachyttufa borítja, a melyen ismét itt-ott a nyírok terül. 
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LA TERIT ELŐFORDULÁSA. BORNEO NYÜGOTI RÉSZÉN. 

Már egy előbbi czikkben adtam kifejezést azon véleményemnek, hogy 

ugyanazon lateritképződésre, melylyel az «ón-szigetek» területén (Bangka, 

Billiton és a Biomo-Lingga szigetcsoporton) találkozunk, Borneo szigete nyu- 

goti részén az u. n. «chinai tartományokban)) is akadunk. 

Az utolsó területen az utóbbi években eszközölt földtani és bányászati 

fölvételek leírásai alapján oly kőzetekkel ismerkedtünk meg, melyek a leírás 

szerint egészben megegyeznek az általam Bangka szigetéről leirt lateritekkel. 

Első helyen felemlítendő a földtani viszonyok azonossága az ón-szige¬ 

tek és Borneo szigete ezen része között. Mindkét helyütt legrégibb üledékes 

képződmény az u. n. «régi palaformatio» mely alkalmasint devon-kom és 

agyagpalából, quarzitból és quarzithomokkövekből áll. 

A gazdag ércztartalom — az On-szigeteken az ónércz, Borneo szigetén 

az arany — ezen kőzetekhez és az ezeket áttörő eruptivkőzetekhez — legtöbb- 

nyire gránitokhoz — van kötve ; leginkább mint érczdús köpeny fordul elő, 

de nagy mértékben a gazdag torlaszokban is találtatik. 

Azonos továbbá mindkét helyütt a fiatalabb képződmények hiánya 

egészen a diluviumig. (Borneo szigetén csak a «régi pala-sziget» szélén talál¬ 

kozunk harmadkori üledékes kőzetekkel.) Természetes tehát, hogy ugyanazon 

elmállási képződményekre úgy az ón-szigeteken, valamint a «chinai tartomá¬ 

nyokban)) Borneo szigetén is akadunk. 

Itt is a nagyon elterjedt lateritképződménynek két főmódosulatát, a 

gránit- és pala-lateritet találjuk, mely utóbbi az ismeretes vasconcretiós és 

sejtszerü laterit-tuskós képződményeket mutatja; a felszintes rétegekben 

gránitlaterit előfordul, p. o. a Pandanhegységben és Mandor nevű helység 

mellett. A gránátos kőzeteknek ezen elmállási eredménye azonos az általam 

Bangka-szigetén több helyütt észlelt gránitlaterittel; t. i. 1—5 m.-nyi mély¬ 

ségig terjedő quarzszemcsékkel kevert vörös színű agyag. Ez a quarzitos 

laterit-agyag. 

Ugyanazon minőséggel bír a «pala-lateriti> is. A Skadan hegység 

területén, Melassan helység mellett és Bawang hegységtől észak-keletre a 

helyt álló agyagpala helyenként 4 méternyi vastagságon felül is vöröses 

agyaggá változtatott át és csak a mélyebb fekvő részletekben akadunk az 

eredeti rétegezés nyomára. A torlaszok fekűje szintén ugyanazon lateritos 

agyag, mint az p. o. Bangka szigetén észleltetik. 

A Bawang hegység területén, a Palo nevű folyó mentén és a Sombas 

folyam felső szakaszában több helyről iratnak le felszíntes képződmények, 

melyekben könnyen a vasconcretiós és sejtszerű lateritos képződményekre 

ráismerünk. 

Az előadottaknál fogva nem kételkedni, hogy az említett kőzetek mind 
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lateritek. Megerősít azon nézetemben még az is, hogy a szomszédos Sera- 

wakban is — mely déli hegyes része földtani tekintetben részletét képezi a 

fentemlített régi palaszigetnek, más író is, Everett (Journal of the Straits 

Branch of the Royal Asiatic Society 1878 July p. 21.) a nagyon elterjedt 

(daterites vasköveket »> felemlíti, azokat szintén összehasonlítva a Bangka 

szigetén és Malakka felszigetén előforduló ugyanazon képződményekkel. 

IRODALOM. 
(1.) John C. u. Br. Foullon H.: Arbeiten aus elem chemischen Laborató¬ 

rium dér k. k. geol. Reichs-Anstalt. (Jahrbuch dér k. k. geol. Reichsanst. 

Wien. 1886. XXXVI. Bánd. 213. Heft.) 

Szerzők e közleményben az egyes ásványokon többnyire csak gyakorlati 

használhatóságuk szempontjából véghezvitt részint teljes, részint a beküldők 

kívánalmai szerint csak egyes alkatrészekre kiterjedt cliemiai elemzések eredmé¬ 

nyét teszik közzé. Itt csak magyar- és horvátországi leletű ásványok elemzését 

közöljük. 
I. Kőszenek. 

Leihely Geológiai formatio 
Víz 

százalé¬ 
kokban 

Hamu 
százalé¬ 
kokban 

Kén 
százalé¬ 
kokban 

Caloriák 
Berthier 
szerint 

Eibenthal. Darabos széii._ ___ 1 | 0-6 5-5 — 6440 

« Koczki-szén .. Carbon 0-7 5-9 — 6626 

« Mosott szén... .... ... 1 0-5 13-2 — 5815 

Nagy-Mányok, Antaltárna: 

1. Telep ... ... ... ... ... ... 2*6 9-1 0124 5753 

5. a _ _ __ _ _ 2*7 7-7 0-560 5719 

9. « ... ... .. ... ... ... 2-0 10-7 1-952 5946 

Berszászkn ... ... ... ... ... 2-1 17-0 — 5262 

« 1-2 10-0 - 5552 

Pécs, Vasgyármező, hónapos külde- 
menyek átlagos hamutartalma — 191 — — 

Liasz — 17-9 — - 

— 19-2 — - 

- 20'9 - — 

— 17-5 - — 

- ' 17-3 - — 

- 20-2 — — 

- 18-0 - - 

— 19-3 - - 

Földtani Közlöny. VIII. Vöt. 1888. (33) 3 
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Leihely Geológiai formatio 
Víz 

százalé¬ 
kokban 

Hamu 
százalé¬ 
kokban 

Kén 
százalé¬ 
kokban 

Caloriák 
Berthier 
szerint 

Srnje a Yág völgyében . . _ ... 1 | 109 4'6 4685 

Vág-Ujliely ... _ ... ... ... 
| Felső eoczén 

4-3 440 — 3344 

Keresztényfalva, Volkány Fekete- [ 
halom ... ... ... ... ... ___ [ 

! Aqnitániai emelet ! 
13-7 1-6 — 5083 

Zsilvölgy ... ___ ... ... _ 1 1 G-4 11-7 — 4720 

Mátranovák ___ .... ... ... j Alsó mediterrán | 15'8 4-3 - 4722 

Szokola-Hntta (Hontm.) ( | 7-8 11-2 _ 5180 

(( « « 
| Alsó mediterrán j 

14*3 8-1 — 4342 

Mátra-Széle... ... ... ... ... 20 4 7-0 — 4370 

Karancsalja ... ... ... _ _ 90 6-2 - 5060 

Illává _ ... ... ... , 20-4 10-9 _ 4087 

Brennberg.. ... 
Felső mediterrán 

12-1 8-0 — 4255 

(( ; 12-1 5-1 — 4731 

a 14-5 7*4 1-12 4490 

Mehadia.. ... ... ... ... ... Szármát rétegek 17-6 6-3 - 3943 

Nagyvárad környéke . ... ... ... 8-9 15-6 - 4228 

Köpecz-Baróth, Ágostonfalva 20-7 13 6 — 3036 

« « (( __ _ J Congeria-rétegek 17-9 13-6 - 3248 

Lovesa levegőn száradt 22-9 12-9 490 3374 

« bányanedves (grubenfeucht) 24-0 12-9 4-78 3008 

Berszászka környéke ... ... ... Legfiatalabb tertiár 23-2 7-3 — 3558 

Szt.-György kútásáskor talált 2 14-7 15-8 -- 3213 

II. Kőszenek organikus elemzései. 

Leihely 
Geológiai 

formatio s, ? 1 1 ? _©| !l 
00 

|| íf! ! 
■ú 

Caloriák 
X 

ti 
> £ 

ri 1 ! = 

Szilnitzi Garamvölgye, fúrólyuk Felső eoczén ... 8-55 8-65 61-38)4-82 15-21 1 • 39 576ú[4981 John 

Salgó-Tarján ... ... ... ... Alsó mediterrán 6 80 6-4063-70 5-08 18-02 5995 5083 « 

Miskolcz « « 16-90 1-80 60-704-98 15-58 _ 58835316 (( 

Brennberg, Hörnestárna Felső mediterrán 16-49 2-9060-233-98 16150-25 55304626 « 

Kovaesova fúrólyuk ... Felső eoczén ... 23-35 14-3638-94 3-07 16-99 3-29 33793174 
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B) Barnakö és manganérczek. 

Mangánércz Aradmegyéből: 

Oldhatlan maradék ... ... ... = 1-50% 

Yasoxyd ... ... ... ... = 3-90% 

Mangánoxydokot következő mangán- 

tartalommal ... ... ... .... = 56-13 

Calciumoxyd ... ... ... ... = 1-20 

Izzítási veszteség ... ... ... ... = 11 *60 Elemezte John. 

C) Különböző erezek. 

Leihely és érez neve Kén °/o Megjegyzés Vegyész 

Vaskovand Liptó-Ujvárról 1. 22-36 John 

« « 2.. 47-50 J Vas ... ... ... ... =37-2 % 
1 Telérkőzet (Gangart) = 20’3 °/o « 

Mágnesvaskéneg « _ _ 36-13 <( 

Vaskovand Maluzsináról 1. .. ... 38'35 
1 Vas .. .. ... .... == 40'57 u/o 
| Telérkőzet (Gangart) = 33-30 u/o « 

« « 2.__ 36-78 « 

« Rosztokáról... ... ... 31-38 « 

» Ribaricza-Bóczáról... 5-80 (( 

« Knazova-Szkala ... ... 6-04 « 

« Csesztéről ... ... 39-10 Foullon 

« Szomolnokról ... ... 50-11 Oldhatlan maradék=3-33n/'o John 

Rézkovand Nógrádból tartalmaz Foullon elemzése szerint 21'78% rezet. 

Rézkóneg Aradmegyéből. John elemzése szerint tartalmaz : 

Telérkőzet (Gangart) = 1 -50% 

Réz ... . . ... = 74-59 « 

Vas ... ... ... = 2-31 « 

Kén .. ... = 22-03<■ 

100-43 

Quarzba elhintett kovandok Szepesremetóről John elemzése szerint 1-02% 

kobaltot tartalmaznak. 

(36) 
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IV. Mész, márf/a, dolomit és magnesit. 

Oldhat- 
lan ma¬ 
radék °/o 

Vasoxyd 
és agyag¬ 

föld °/o 

Szénsa¬ 
vas mész 

% 

Szénsa¬ 
vas mag- 
nesia °/o 

Megjegyzés Vegyész 

Fiume ... ... ... ... 7-19 nyomok 98-81 nyomok John 

Vinicza, Károlyváros mellett 1. 0-25 0-28 99-47 0 « 

1) « « 2. 0-24 0-23 99-53 0 « 

« « « 3. 0-18 0-22 99-60 0 « 

« « « 4. 045 1-24 98-31 0 « 

« « « 5. 0-0(1 0-82 99-12 0 <( 

« « « 6. 0-08 0-64 99-28 0 « 

Vimpácz ... _ ... _ _ - — 97-82 — « 

Dévény __ . . _ ... ... — 88-03 — Drasche 

Nyustya ... ... ... ... ... 12-80 — 2-89 81-19 Szénsavas vas- 
élecs = 3’00 % 

Foullon 

V. Nyers petróleum, hegyi kátrány és aszfalt. 

Nyers petróleum Ungmegyéből. Elemezte John. Összetétele : 

Benzin ... ... ...   ... = 30’90% 
Könnyű olajok (200 °C frp.-ig) ... = 30'10 « 
Nehéz olajok _ ... ... ... = 31-51 « 
Vaselin... ... ... ... ... ... = 1-85 « 
Paraffin ._ .... ... ... ... = 0-68 « 
Szenes maradék ... ... ... ... = 4-21 « 
Gázok és veszteség ... ... ... = 0-75 « 

100-00 

Nyers petróleum Sósmezőről Háromszékmegye. John elemzése szerint követ¬ 

kező alkatrészekből áll: 

Benzin ... ... ... 
Olajok 150° frp.-ig ... ... ... ... ... 

« 200° « ... ... ... ... ... 

« 200°-n fölüli forrponttal viaszféle 
és szilárd szénkönenyek 

Szenes maradék ... ... 
Gázok és veszteség 

= 15-04% 
- 37-17 « 
= 22-47 « 

= 19-98 « 
= 4-32 « 
= 1-02» 

100-00 

Egy trachyttufa a Mátrából 1% olajat tartalmaz. Bituminosus palák Zboró- 

ról a száraz destillátiónál 6-7—6'8% nehéz olajokat és 1"6—1-8% viaszszerű és 

szilárd szénkönenyeket szolgáltatnak. 

VI. Víz- és vízüledék-elemzések. 

Ásványvíz Málnásról John vizsgálatai szerint sok konyhasót és szénsavas 

nátront tartalmaznak, szabad szénsav azonban nincs bennök. 

(37) 
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VII. Különfélék. 

Csiszolópala a Mátrából. Elemezte John : 

Kovasav _ _ ... = 70-20' 
Vasoxyd és agyagföld = 10-20 
Calciumoxyd ... ... = 3-25 
Víz ... ... ... ... = 16-10 

99-75 

VIII. Nyers vas és aczél. 

Nyers vas Silicium °/o Réz °/o Kén °/° 
Foszfor 

°/o Vegyész 

Dobsina __ _ ___ _ _ _1. 0-046 0-094 0*005 Draseke 

« . 2. 1-220 0 074 0-110 0-198 « 

Lucska _. ... ... ... . . ._ — 0 120 0-109 0138 Foullon 

Csetnek ... ... ... ... ... ... 1. — 0-051 0010 0 098 (1 

0 .... — ... ... ... 2. 1-100 0-039 0104 0-170 John 

« ... — ... ... ... ... 3. — 0-047 0-046 0-109 Draseke 

« ... ... ... ... ... 4. — 0-035 0-056 0-058 Foullon 

Henczkó . ... 1. 1-090 0-059 0-175 0-203 Draseke 

« _ ___ ___ _ _ 2. . - 0-046 0-093 0-130 John 

« ... ... .. ... _ ... 3. — 0-060 0-103 0-119 « 

Szomolnok... 1 • 560 

o
 

ó
 0-048 0-129 Drasche 

IX. Gyári termékek. 

Csurtatási maradékok a szalonaki antimon-olvasztókból. Chloráramban föl- 

bontva 42-94% maradt vissza, ebből sósavval volt kivonható : 

Vas ... ... ... ... 
Calciumoxyd 
Magnesiumoxyd 
Fémmentes maradék 
Szenes alkatrészek... 

= 0-57% 
. 3-82 « 
= 0-32 « 
= 34.62 « 
= 3-61 « Elemezte 

A chloráramban fölbon¬ 
tott részben volt: 

J Vas = 15-15 « Foullon. 

Antimon ... ... 
Kén ... ... 

= 23-33 « 
= 18"24 « 

99-66 . 
Loczka József. 

(2.) Dr. Ossikovszky József. A bártfai fürdő ásványvizeinek chemiai elem¬ 

zése. (Értek, a Term. Tud. Közi. kiadja a m. tud. Akad. XV. kötet 

8. sz. 1885.) 

A bártfai ásványvizeket már többször elemezték. Eló'ször Hacqubt lembergi 

akad. tanár elemezte 1791-ben. 1795 és 1796-ban dr. Kitaibel Pál pesti egyetemi 

(38) 
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tanár, 1806-ban dr. Schultes József Ágoston krakkói egyetemi tanár, 1813-ban 

dr. Kitaibel Pál és 1838-ban dr. Tognio Lajos pesti egyetemi tanár, ki először 

mutatta ki a jódot ez ásványvizekben; végre 1858-ban Haiier Károly a bécsi 

cs. k. földtani intézet chemiai laboratóriumának igazgatója elemezte. 

Ossikovszky 1. A «Fő-forrás», 2. az «Orvos-forrás», 3. a «Lobogó-for¬ 

rás» — és 4. a «Föltő-forrás» vizeit vette elemzés alá. 

E források vize tiszta, átlátszó, színtelen, szagtalan, a levegőn állva fehére¬ 

sen megzavarodik. 

Szei'ző minőlegesen ezen alkatrészeket mutatta ki: Nátrium, kálium, 

litliium, calcium, strontium, magnesium, vas, alumínium, szénsav, chlor, jód, 

kovasav, kénsav, szerves savak. Nyomokban van : Ammonium, mangan, foszfor¬ 

sav, borsav és kénliydrogén (vagy szénélegkéneg.) 

I. Az elemzés eredményének összeállítása. 

Az egyes alkatrészek 

megnevezése 

Fő-forrás Orvos-forrás Lobogó-forrás Töl tő-forrás 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 
Hauer 
ia58 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 
Hauer 
18.58 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 
Hauer 
1858 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 

Hauer 
1858 

1000 s. r. vízben 1000 s. r. vízben 1000 s. r. vízben 1000 s. r vízben 

Szénsavas nátrium ... ___ 1-91578 2-0943 3-05932 3-1714 1-02394 1-0745 2-28226 2*2997 

Chlornatrium 0-62931 0-7694 1-16514 1-1566 0-33499 0-3961 0-87649 0-8803 

Jodnatrium .. _ 0-00048 0 0016 0-00093 0-0021 0-00032 0 0015 0-00087 00014 

Chlorkalium... ... 007402 0-0521 0-10298 0-1001 0-04605 0-0282 0-06654 0-0344 

Kénsavas kálium 0 00719 0-0091 0-00727 00071 0-00482 0-0080 0-00696 0 0093 

Szénsavas lithium ___ ... 000729 - 0 00666 _ 0-00216 — 0 03098 ~ 

Szénsavas calcium ... 0-37750 03816 0-45412 0-4639 0-30658 0-3191 0-42319 0-4316 

Szénsavas magnesium 0-11810 0-1176 012617 01333 0-10657 0-1060 013229 0-1354 

Szénsaves strontium 0-00079 0-0021 000149 0-0027 0-00078 0-0007 0-00009 00021 

Szénsavas vasélecs 0-04849 0-0878 0 02903 0-0378 0-05586 0-0491 0-04082 0’0402 

Aluminiumoxyd 0-00080 0-0126 000030 00159 0-00518 0-0225 0-00520 00233 

Kova sav 002143 00245 0 02295 00220 002024 0 0215 0*02190 0-0255 

Szilárd alkatrészek összege 3-20118 3-5627 4-97636 5-1129 1-90749 1 0272 3-88752 3-8832 

Szabad és félig kötött szénsav 3-36099 3-4753 3-60727 3-4001 2-73903 2-7233 3-26922 3-5938 

Főösszeg _ . 6-56217 7-0280 8-58368 8-5130 4-64652 4 7505 7-15674 7 4770 

A források liömérséke 8-38°C 10-l°c 7-88°C 9-5°C 8-71°C 10-4°C 8'65°C 10-5°C 

A források vizének faj súlya 1-004500 1 00414 1-006338 1 004681 1 002550 1-003060 1-0045309 1-005268 

(39) 
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II. A szénsavas sók bicarbonátokká átszámítva. 

Natrinmbicarbonat NaHCOs ___ 

Calciumbicarbonat CaíEfC 0.1)2 

Magnesiumbicarbonat MgH2(CO.i>2 __ 

Vasbicarbonat FeH2(C03>2 ... 

Lithiumbicarbonat LÍHCO3 

Strontiumbicarbonat SrH2(C03)2__ 

Chlornatrium NaCl _ ___ ... ... ... 

Jodnatrium NaJ . 

Chlorkalium KC1 _ _ ... 

Kaliumsulpbat K2SO4 _ 

Aluminiumliydrooxyd Ab(0H)i; 

Hydrogensilicat H2SÍO3 

Szabad szénsav CO2 _ ___ __ ... ... 

Ammonium, mangán, foszforsav, kénsav, 

borsav, kénhydrogen, szerves anyagok és 

illő szerves savak ... ... _ ... 

F ő-forrás 

1000 s. r. 

vízben 

Orvos-forrás 

1000 s. r. 

vízben 

Lobogó-forrás 

1000 s. r. 

vízben 

Töltő-forrás 

1000 s. r. 

vízben 

3*03632 4-84869 1-62304 3-61715 

0-61155 0"73567 0-49666 0.68855 

0-20525 0-21928 0-18523 0-22971 

0-07441 0-04454 0-08571 0-06264 

0-01339 9-01224 0-00397 0-05693 

0-00112 0-00211 0-00111 0-00013 

0-62931 1-16514 0-33499 0-87649 

0-00048 0-00093 0 00032 0-00087 

0-0/402 0-10298 0-04605 0•06654 

0-00719 0-00727 0-00482 0-00696 

0-00122 0-00044 0-00789 0-00792 

0-02785 0-02983 0-02631 0-02847 

2-31318 2-05408 1-93316 2-04506 

A vízben oldott anyagok összege _ ... 
— 

6-99529 9-22321 4-74926 7-68742 

Egy liter vízben a szabad szénsav térfo- | 

gata köbcentiméterekben kifejezve 1214 1078 1013 1074 

Szerző az elemzési adatok alapján a bártfai ásványvizeket az égvényes sós 

savanyú vizek közé sorolja. 

A bártfai « Orvosforrás» az ugyanoly jellegű emsi «Fürstenbrunnen», aglei- 

chenbergi «Constantinquelle», a luehatsehowitzi «Luisenquelle», a roisdorfi 

«Trinkquelle »>, a scawinitzai «Magdalenenquelle», az alsó- és felső-seltersi források 

ásványvizeivel összehasonlítva, ketted szénsavas-nátriumban — a scawinitzait és 

egynéhány luchatschowitzit kivéve — mindegyiket fölülmúlja, konyhasótartal¬ 

mára nézve csak az emsit és rodeinit múlja felül. 

A bártfai «Fő-» és «Töltő-forrás» ketted-szénsavas natrium-tartalmára 

nézve a gleichenbei-gi vízhez hasonlít, de ez utóbbi több konyhasót tartalmaz. 

A «Lobogó-forrás# ketted-szénsavas natriumtartalmára nézve leginkább a 

seltersi-, rogate- és roisdorfi vizekhez hasonlít, de ezek is több konyhasót tartal¬ 

maznak. 

(40) 



IRODALOM. 41 

A bártfai foiTásvizek közül ketted-szénsavas vasélecsben a «Lobogó» és a 

<i Fő-forrás# a leggazdagabb. 

E két forrás a következő külföldi vasas vizekhez hasonlít leginkább : a spaai 

»Pouhon», a pyrmonti «Stahlbrunnen», a schwalbachi «Stahlbrunn», a franzens- 

badi «Stahlquelle», adriburgi «Hauptquelle» és a griesbaclii «Trinkquelle« vizeihez. 

E szerint a bártfai forrásvizek használatát lehet alkalmazni, hol egyrészt az 

ógvónyes sós savanyú víz ivása tanácsos, másrészt hol a vasnak a szervezetbe való 

fölvétele szükséges. Ez utóbbi kívánalomnak leginkább a «Lobogó-forrás» felel meg. 

Loczka József. 

(3.) Nenptvich Károly : A vámfalusi és túrvékonyi ásványvizek vegyelem¬ 

zése. (Értek, a term. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akadémia. XY. köt. 

9. sz. 1885.) 

Ezen források Szatmármegyében Vámfalu község területén vannak s Vay 

Adám gróf birtokaihoz tartoznak. E forrásokat hasonló gyógyhatású vagy ízű kül¬ 

földi ásványvizek szerint nevezték el. így a hét forrás közöl négyet következőleg 

neveztek el : 1. Parádi, 2. Bikszádi, 3. Gleichenbergi és 4. Keserűvíz. Szerző e 

négy forrásból merítette az elemzésre szükséges vizet. A víz a merítés alkalmával 

mind a négy forrásban tiszta, színtelen volt, ízzé kissé savanyús sós, azután kissé 

égvényes. Az úgynevezett parádi víz mészhydrogén szagát is mutatta. Szerző a 

forrásokból gyéren elszálló gázokat alkalmas készülékek hiányában nem gyűjt- 

liette és meg nem vizsgálhatta. 

Parádi Bikszádi 
Gleichen* 

bergi Keserűvíz 

E négy forrás liőmérséke 1884. apr. 14-én 

15° C léghőmérsék mellett: . 9°C 7-5°C 6-5°C 7-5°C 

E források fajsnlya: ___ ___ 1-0044 1-0049 1-00607 1-0086 

Az elemzési eredmények (Lásd a következő oldalon) összehasonlításából 

kitűnik, hogy e négy forrás alkotására nézve megegyez, ennélfogva szerző azt 

gondolja, hogy azok egy közös medenczéből származnak. Túlnyomó mennyiségben 

natronsókat tartalmaznak. E négy forrás mindegyike csekély mennyiségű jódot 

tartalmaz, melyet szerző csak az úgynevezett «gleichenbergi» vízben határozhatott 

meg, a többi forrás vizéből csekély mennyiség állván rendelkezésére, a jodot meg 

nem határozhatta. A négy forrás közűi az úgynevezett «keserű-víz» a legnagyobb 

mennyiségben tartalmazza az egyes alkatrészeket s nagyobb adagban használva 

hashajtást idéz elő, mi a natronsóknak, különösen a kénsavas nátronnak tulajdon¬ 

ítandó. Hashajtó képességétől valószínűleg nevét is nyerte, mert keserű só nincs 

benne. 

Szerző az ásványvizeket az égvényes sós savanyúvizek közé sorolja. Alko¬ 

tásukra nézve leginkább a seltersi és gleichenbergi vizekhez hasonlítanak s így 
gyógyerejük is ugyanaz lesz. 

Gr. A át Ádám kényelmes fürdőt építtetett a forrásoknál. 

Loczka József, 
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Az elemzés eredményének összeállítása. 
1,000.000 s. r. vízben. 

Az egyes alkatrészek elnevezése 
Az úgyneve¬ 
zett «Bik- 
szádi» víz 

Az úgyneve¬ 
zett «Glei- 
chenbergi» 

víz 

Az úgyneve¬ 
zett •■Parádi* 

víz 

Az úgyneve¬ 
zett «Keserű** 

víz 

a) A szénsavsokat mint egyszerű carbonatokat számítva. 

Kénsavas kálium ... ... ... ... ... 0-0027 0-0542 0-0328 0-0998 

Kaliumchlorid... ... „ ... ... . = — 0-0486 

Kénsavas nátrium ... ... ... ... 0-2109 0-2288 - 0-8705 

Natriumclilorid _ ... ... ... 2-8404 2-6674 1-9652 4-1684 

Szénsavas nátrium ... ... ... ... 4-1491 3-6112 3-0955 4-4805 

« magnesium ___ ___ _ 0-1922 0-1559 0-1210 0-1816 

« calcium ... _ 0-2260 0-2320 0-2520 0-2480 

« vasoxydul... ... ... ... _ nyomok 0-0032 0-0043 nyomok 

Aljas foszforsavás alumínium <( nyomok nyomok « 

Borsavas nátrium <( « « « 

Natriumjodid 1 <( 0-0016 « (( 

Szénsavas litkium « 0-0441 « « 

Kovasav ... ... 0-0300 0-0050 0-0140 0-0280 

A szilárd alkatrészek összege 1.000,000 s. r. 
vízben 7-7113 7-0034 5-5334 10-0768 

b) A szénsacsókat mint vizment bicarbonatokat számítva. 

Kénsavas kálium... 0-0627 0-0542 0-0328 0 0998 

Kaliumchlorid — — 0 0486 — 

Kénsavas nátrium 0-2109 0-2288 — 0-8705 

Natriumclilorid ... 2-8404 2-6674 1-9652 4"1684 

Kétszer szénsavas nátrium 5-8714 4-1102 4-3804 6-3403 

« magnesium 0-2929 0-2375 0-1844 0-2767 

« calcium 0-3254 0-3341 0-3630 0-3571 

« vasoxydul ... ... nyomok 0-0044 0-0059 nyomok 

Aljas foszfororsavas alumínium « nyomok nyom ok « 

Borsavas nátrium ... ... _ (( « « « 

Natriumjodid « 0-0016 « « 

Ketted szénsavas litkium (( 0 0703 « « 

Kovasav 0-0300 0-0050 0-0140 0-0280 

A szilárd alkatrészek összege 1.000,000 s. r. 
vízben ... ... _ _ 9-6337 7-7105 6•9943 12-1408 

Szabad szénsav ... . 1-6376 1•7628 1-8316 1-4050 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

VII. SZAKŰLÉS 1888. JANUÁRIUS HÓ 4-IKÉN. 

Elnök : Dr. Szabó -József. 

Elnök a folyó év első' gyűlése alkalmával melegen üdvözli a jelenlevő tagokat 

s azon reményét fejezi ki, hogy a tagok szellemi érdeklődése ezen évben is mentül 

gyakrabban fog e helyütt nyilvánulni. 

Első titkár bejelenti, hogy 

dr. Fischeh Samu r. tag a társulat örökítő tagok sorába lépett át; továbbá, 

hogy rendes tagoknak ajánltatnak négyen és pedig : 

Kálnoki Bedö Albert, országos főerdőmester és miniszteri tanácsos, Budapest; 

Szentannai Almásy xAndor, m. kir. központi főerdőmester, Budapest; mind¬ 

kettőt ajánlja dr. Staub Móricz e. titkár; 

Rüzitska Béla, tanárjelölt Kolozsvár, ajánlja dr. Koch Antal egyetemi tanár; 

Szauer Arnold, oki. tanár, m. kir. statisztikai hivatalnok Budapest, ajánlja 

Szontagh Tamás. 

A társulat tagjai közűi meghaltak Klein Lipót alapító tag és Posner Károly 

Lajos rendes tag. Szomorú tudomásul vétetik. 

Dr. Szádeczky Gyula: «A tokaj-eperjesi hegységnek Nagy-Szaláncz és Abauj- 

Komlós közt lévő centrális része petrograpliiai és geológiai tekintetből» czímű 

értekezését olvassa fel. A megjelölt terület közép részének kőzeteivel foglalko¬ 

zott főként, mint a melyek petrograpliiai szempontból eddigelé ismertetve még 

nem voltak. Leírta I-szőr a Tolvajhegy és csoportjának kőzetét (biotit-orthoklas- 

plagioklas-quarz-trachyt és rliyolit), a melyet Wolf H. és Doelter is a fűzéri 

vár kőzetével azonosított, holott a két typus egymástól lényegesen különbözik. 

Megismertette A szór a Hársas- és Rábahegy csoportjának biotit-andesin-oligoklas- 

quarz-trachytját és rhyolitját. Kiemelte e két typus közt lévő különbséget, a mely 

indokolja a némileg hasonló kőzetek egymástól való elválasztását. Mindkét kőzet¬ 

fajnál részletesen leírta az alapanyagot, az ásványos alkatrészeket a kőzetzárvá¬ 

nyokat, a települést. A szármát epochabeli sedimentekkel való összefüggés alapján 

ezekkel egykorúaknak, vagy még fiatalabbaknak tartja a leírt kőzeteket. 

Dr. Szabó -József elnök bemutatta Cseh Lajos bányageologusnak a sel- 

meczbányai fiókegyesület szakűlésén felolvasott értekezését: "Geológiai észleletek 

a Ferencz császár altárnán, a tárna szájától Pjerg-aknáig». 

Dr. Schmidt Sándor értekezése «a claudetit kristálytani viszonyairól» az idő 

előhaladottsága miatt jövő alkalomra maradt. 
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VII. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1888-IK ÉV JANUÁRIUS 4-IKÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

Dr. Fiseher Samunak a Földtani Közlönyben megjelent munkájából a "Ma¬ 

gyarország konyhasós vizei» első titkár a m. kir. pénzügyi minisztérium részére 100 

különlenyomatot készíttetett. A különlenyomatokat, újólag megköszönvén a 

tanúsított szellemi és anyagi támogatást, az illető minisztériumnak át is szolgál¬ 

tatta. Tudomásul szolgál. 

A Kiewi orosz természetvizsgálók egyesülete társulatunkkal a "Földtani 

Közlönyt" illetve csereviszonyba óhajt lépni, mit a választmány örömest elfogad. 

A februárius hó 1-én tartandó közgyűlés programmjának megállapítása végett, 

1888-ik év januárius hó 24-ikén d. u. 5 órakor, az egyetemi mineralogiai intézet 

igazgatói helyiségében választmányi ülés lesz. Végül a szaktílés által ajánlott ren¬ 

des tagok egyhangúlag megválasztattak. 

VIII. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1888-IK ÉV JANUÁRIUS 24-IKÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után az első titkár bemutatja a selmeczi fiók¬ 

egyesület 1887. május hó 7-ikén, deczember 14- és 28-ikán tartott szűküléseinek és 

az 1888-ik év januárius hó 4-ikén tartott közgyűlés jegyzőkönyveit; továbbá az 

1887-ik év zárószámadását és az 1888-ik évi előirányzatot. Tudomásul vétettek. 

Titkár jelenti, hogy a "Dunagőzhajózási Társulat" igazgatósága a folyó évre 

is bocsátott egy szabadjegyet rendelkezésünkre, miért a társulat nevében köszöne¬ 

tét is mondott. A Sociedad Cientifica «Antonio Alzate» Mexikóban csereviszonyba 

óhajt lépni a társulattal, mi elfogadtatik. A Danzigi természettudományi társulat 

ajándékba küldi «Die historischen Denkmáler dér Provinz Westpreussen» czímű 

díszes kiállítású munkát. Köszönettel vétetik. 
A «Természettudományi Társulat" titkára meghívja társulatunkat, a báró 

Eötvös Loránd tanár úr «a physikai tudomány alapismereteiről# szóló népszerű 

előadásaira. Tudomásúl vétetik. Kilépését jelentette egy rendes tag. 

. Titkár bemutatja a pénztárvizsgáló bizottság jelentését, mely tudomásúl 

vétetik és a közgyűlésnek be fog mutattatni. 

Ezután felolvastatott az 1888-ik évi előirányzat, mely a közgyűlésnek elfo¬ 

gadásra ajánltatik. 
Dr. Staub Móricz ajánlja báró Splényi BÉLÁ-t és Hazslinszky b rigyes-í bel¬ 

földi és dr. Félix JiNos-t külföldi levelező tagoknak: kik a közgyűlésnek meg¬ 

választatásra ajánltatnak. A földrengési bizottság számadását bemutatja. Tudomá¬ 

súl vétetik. 
Végül a közgyűlés sorrendje megállapíttatik. 
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A SELMECZBÁNYAI FIÓK-EGYESÜLET ÜLÉSEIRŐL 

SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVEK KIVONATA (1887. ÁPRILIS—1888. 

JANUÁRIUS.) 

Az 1887. április hó 27-én tartott szakűlésen Hlavacsek Cornél a «Petro¬ 

leum és koszén képződése» czímtí előadást olvasta föl. E helyütt elősorolta mind¬ 

azon kőzeteket, melyekben petróleum vagy kőszén előfordul. Megnevez több 

lelőhelyet és több szakember idevágó nézetét ismerteti. 

Utána Kondor Sándor tartott értekezést «Uj-Bánya bányászatáról a 

múltban». 

Az 1887. május hó 7-ikén tartott szakűlésén Péch Antal elnök a szakülést 

megnyitván, 1-ször Rákőczy Samu «Dr. Meunier nézete a föld származásáról és 

jövőjéről» czímű értekezést tartott; 2-odszor Hf.gedüs Pál az «Istvántelér mel- 

lékerecseinek tulajdonságait» ismertette. 

Az 1887. május hó 25-én tartott szakűlésen, Péch Antal elnöksége alatt 

br. Mednyánszky Dénes úr beküldött tanulmányát «A természetes ásványok és 

kőzetek összetételének előállítása mesterséges úton* felolvasta Jákő Gyula. 

Az 1887. deczember hó 14-ikén tartott szakűlésen Cseh Lajos bemutatta 

«Ferencz császáraltárnáról készített geológiai szelvényt, a tárna szájától 6400 

méterre a Lillés Zipszer-akna irányában egész Pjergaknáig». Ez alkalommal 

egyszersmind az altárnában, valamint a külszínien gyűjtött kőzetpéldányokat 

leírta és bemutatta. 

Az 1887. deczember hó 28-ikán tartott szakűlésben Pelachi Ferencz, a 

«bélabányai Nándor-koronáit erczeg tárna szelvényét» ismertette, bemutatván az 

ott feltárt és gyűjtött kőzeteket is. Hegedűs Pál múltkor kezdett előadását beteg¬ 

sége miatt nem folytathatta. 

Közgyűlés 1888-ik év januárius hó 4-ikén. Péch Antal elnök a közgyűlést 

megnyitván, Rákóczy Samu tartott értekezést a «Humbold-féle ventilátor áttéte¬ 

léről a felsőbányái 10-ik nyilamra. Értekezésében kifejtette a bányában szükséges 

friss levegő mennyiségének meghatározását és a levegő bomlása által képződött 

rossz levegő vegyi összetételét. Cseh Lajos, fiókegyesületi titkár előterjesztette az 

1887-ik évi számadást, melyet Veress József és Schmidt Géza tagtársak megvizs¬ 

gálván, a titkárnak felmentést adnak. Az 1888-ik évre 166 frt 40 kr. lett előirá¬ 

nyozva, mely összegből az anyatársulat 105 frt kap. A közgyűlés az előirány¬ 

zatot elfogadja. Következett végül a tisztikar megválasztása, a melynél elnöknek 

egyhangúlag ismét Péch Antal, min. tanácsos és bányaigazgató ; titkárnak pedig 

Cseh Lajos bányageologus választatott. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL. 

Helyiségváltoztatás. A m. kir. Földtani Intézet, mely eddig a Mnzeum- 

utcza 19. sz. alatti bérkázban volt elhelyezve, s melynek falai néma tanúi 

voltak az intézet örvendetes, fokozatos fejlődésének, elhagyta e helyiséget, 

hogy a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumnak a Nádor- és 

Alkotmány-utczák sarkán épült új palotájában elfoglalja a részére kijelölt 

helyiségeket. A gyűjtemények óriási anyagának elcsomagolása, az átszállí¬ 

tásra való előkészítése a tavaszi hónapok alatt történt, s ugyancsak serény¬ 

kedni kellett, hogy julius 4-ére, t. i. az átköltözködés megkezdésének határ¬ 

idejére, készen legyen e munka. Julius hó első felében aztán megtörtént a 

gyűjteményeknek átvitele. A közbejött felvételi idő alatt szünetelt a költöz¬ 

ködés, de szeptember első napjaiban áthelyeztetett a könyv- és általános 

térképtár, s a mint az intézet tagjai visszatértek a vidékről, folytatódott a 

munka, úgy, hogy október 11 -éig átköltöztettek a dolgozó helyiségek tárgyai 

s a vegytani laboratórium felszerelése, a mivel a tulajdonképeni átköltözkö- 

dési munka befejezést nyert. Következett aztán az új helyiségben a becso¬ 

magolt gyűjteménybeli tárgyaknak a kicsomagolása s felállítása, a dolgozó- 

szobákban, a vegytani laboratóriumban való elrendezkedés stb., mely munka 

jelenleg is foly. 
* * *• 

Személyi hírek. Dr. Pethő Gyula-nak osztálygeologussá történt kine- 

veztetése által üresedésbe jött I-ső segédgeologusi állomásra Halaváts 

Gyula, eddigi II-dik-; a II-dik segédgeologusi állomásra pedig dr. Schafarziií 

Ferf.ncz, eddigi III-dik segédgeologusnak fokozatos előléptetését a földmíve¬ 

lés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium f. é. november 4-én 

56267 sz. a. kelt rendeletével foganatosítani méltóztatott. 

* * * 

Ajándékok. A in. kir. Földtani Intézet gyűjteményei a közelmúltban 

ismét örvendetesen gyarapodtak ajándékok által. Jelesen : 

Semsey Andor úr megvette 400 írton az intézet részére néhai Hame- 

rák Jenő, osztr. magy. államvasút társ. főmérnök, több száz darabból álló 

ás vány gyűjtemény ét, melyben túlnyomó számban dognácska-vaskői ásvány- 

előfordulások vannak képviselve, s mely által a részben abba hagyott dog¬ 

nácska-vaskői fémbányászat ásványai immár majdnem teljesen képviselve 

vannak bánya-geologiai gyűjteményünkben. 
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Ugyancsak bánya-geológiai gyűjteményünket szaporította a selmeczi 

m. kir. bányaigazgatóság egy igen szép hauerit-tál, és dr. Horváth Géza úr, 

a phylloxera kísérleti állomás főnöke, dr. Schafarzik Ferencz közvetítésével 

Avaláról (Szerbia) származó cinnabavíttal. 
Zsigmondy Vilmos orsz. képviselő úr a nyáron Péczelen egy praehisto- 

rikus telepet ásatott fel, a honnét előkerült eszközöket a M. Nemz. Múzeum¬ 

nak, míg az emlős maradványokat Intézetünknek ajándékozta, és ezen szíves¬ 

sége által intézetünk ó-alluvialis korú emlős maradványoknak egy igen érté¬ 

kes gyűjteményével szaporodott. 

Pzriborszky Móricz, bányamérnök úr Iiesiczán — Halaváts Gyula 

közvetítése mellett — a resiczai Sztirnik-barlangban tett újabb ásatásainak 

eredményét, úgymint: Ursus spaeleus, Felis spelcea, Equus sp., Elephas 

primigenius-fogakat juttatta nekünk, evvel szaporítván az ezen barlangból 

kikerült, s tavaly ide ajándékozott ősemlős maradványokat. 

Dr. Staub Móricz tanár úr, intézetünk önkéntes tagja, fosszil lofogat 

ajándékozott, melyet ő Freund Ferencz úrtól kapott, ki azt a Fertő-tavában 

találta. Ugyancsak dr. Staub Móricz belmunkatársunk szíves utánjárásának 

köszönjük a Munkács-Beszkid vaspálya nagy alagutjának szép és tanulságos 

szelvényét, mely betekintést enged az alagút áthatolta rétegek sorozatának 

petrographai minőségebe s ezek települési viszonyába. E szelvény Müller 

Frigyes úr, vasutmérnök és vállalkozó, lekötelező szívessége folytán került a 

fentuevezett munkatársunk jóindulatú eljárása mellett birtokunkba. 

Gaál Dénes úr, csúzi földbirtokos pedig -— Burány János, ügyvéd úr, 

szíves közvetítése mellett — egy Köbölkúton (Esztergom m.) már régebben 

talált rhinoccros-állkapocs töredékkel; 

Szmetacsek Béla, primási uradalmi főerdész úr, pedig egy igen szép 

vaddisznó-fejjel örvendeztette meg intézetünket. Mimiket esetben intézetünk 

tagja, dr. Schafarzik Ferencz buzgó utánjárása konstatálható. 

Maderspach Antal úr, társ. vegyész Resiczán, pedig igen szép szekuli 

növénymaradványokat küldött be. 

Ajándék útján végül építő- és mükő-gyűjteményiink is szaporodott 

Saxlehner András, nagykereskedő úr szívességéből az ő általa bérelt szár- 

hegyi (Csík m.) márvány-; Nagy Pál úr szívességéből pedig a maróthi (Esz¬ 

tergom m.) trachyt koezkáival. 

Hálás köszönetünk valamennyi felsorolt urat méltány illeti meg. 

* * * 

Szakértői véleményadások. A m. kir. Földtani Intézetnek feladatai 
közé tartozik, hogy a mit tagjai működésük alkalmával észleltek és tapasz¬ 

taltak, a gyakorlati életre nézve minél hathatósabban érvényesítsék, s így 

ennek czéljait szakértői véleményadás által is előmozdítsák. Ennek a felada- 
(47) 
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tának eleget tehetett az intézet a közelmúltban is, a midőn u. i. Szilágy 

megye alispáni hivatala azon megkereséssel fordult az intézethez, hogy a 

Zilah városában mélyesztett artézi kútnak megvizsgálására küldene ki szak¬ 

értőt, s az igazgatóság dr. Hofmann Károly főgeologot bízta meg, ki e vidé¬ 

ket fölveven, autopsiából ismeri földtani viszonyait. Hozzá tehetjük, hogy a 

mondott főgeolog útmutatásait immár a legszebb siker koronázza. 

A tudományos alapon eszközölt felvételek alkalmával szerzett tapasz¬ 

talatoknak a gyakorlati élet czéljainak előmozdítására való alkalmazásának 

köre újabban azonban ismét tágult, s az a sok eset, melyben a geológus szak¬ 

értői véleménye kikéretik, ismét egygyel szaporodott a vízjogi törvénynek 

megalkotása óta, mely megköveteli, hogy a gyógyforrások védterületét geoló¬ 

gus jelölje meg. 

Az igazgatóság e fontos teendők elvégzésére, a Nagyin, földművelés.-, 

ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium felhívására, az intézet bárom 

tagját: Gezell Sándor, bánya-főgeologust, dr. Posewitz Tivadar, segéd- 

geologust és dr. Szontagh Tamás, magángeologust, az intézet önkéntes tagját 

jelölte ki, kika közelmúltban már több esetben eleget tettek ebbeli felada¬ 

tuknak, míg maga a Földtani Intézet igazgatósága e szakkérdésekben mint 

a Nagyméltóságu Minisztérium hivatalos szakközege működik. 
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Dr. J. v. Szabó. 

(Vorgetragen in dér Pachsitznng vöm 9. November 1887.) 

lm Sommer 1887 sandte mir HerrEBERGÉNYi, Schichtenmeister von Szo- 

molnok, einige Exemplare eines weissen, dórt. bis jetzt niclit vorgekommenen 

Minerals mit dér Bitté, es zu bestimmen. Dasselbe wurde in jenen Tlieilen 

dér königlichen Bergwerke gefunden, in welcben vor etwa. drei -Tahren ein 

Feuer ausbrach, (lessen Herr zu werden ihm nach einer drei Monate láng 

fortgesetzten schweren Arbeit endlicli gelang. Das Feuer entstand spontán 

in den altén Zeclien, welclie mit Kiesklein, Nebengestein und Resten von 

Zimmerung versetzt waren. Bei Wiederauínahme des Schwefelkiesstock-Ab- 

baues fand sicli diese weisse Substanz als Kluftausfüllung. Die Arbeiter klag- 

ten über Husten und Kopfschmerzen, welches ilinen die Arbeit an solchen 

Stellen verursachte. 

Mit diesem Sublimationsproduct nahm icb einige Flammenreaetionen 

vor. Mit Platindraht in die Bunsen’sche Flamme gehalten, versehwand es 

oline eine Spur zurückzulassen mit einer blaulichen Flamme; dér Reduc- 

tionsdamme mit Asbestfaden ausgesetzt, bildete sich an einer kalten Porcel- 

laníláche ein schwarzer Metallspiegel, dér mit verdünnter Salpetersaure 

nicht, in Chlornatronlösung dagegen sich augenblicklicli löste. Auf Kohlé 

erhielt ich mit dem Lothrohre einen weissen Rauch und einen almlichen 

Beschlag nebst Yerbreitung eines schwachen Geruchs, welcher das Arsen 

charakterisirt. 

Die physikalischen Eigenschaften waren an den eingesendeten Stücken 

ziemlich abweicliend: es gibt wasserhelle, weisse, graue und gelbliche Varie- 

taten, dann solche mit Glas-, Perl- und Diamantglanz. Morphologiscli betrach- 

tet besteht es aus Lamellen, welclie einzeln oder in verschieden gruppirten 

Aggregaten vorkommen. Die Lángé solcher Lamellen betrágt zuweilen 

Földtani Közlöny. XVIII. köt. 1888. [1] j. 
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2—3 Cm.; dieselben sind papierdünn und biegsam, wie Gypsblattchen, 

jedoch weniger spröd. Ein solches durchsichtiges Blatt ist unter dem Mikro- 

skop anisotrop, und die Extinction falit nicht genau zusammen mit den Sei- 

ten oder mit den auf dér Lamelle damit parallel laufenden Linien, sondern 

bildet einen Winkel von 5—6°. 

Aus diesen Eigenscliaften kann mán den Schluss ziehen, dass die 

arsenige Sáure in diesem weissen Mineral nicht als Arsenit, sondern als 

Claudetit ausgebildet ist. 

Als ich mich mit diesem Mineral bescháftigte, erliielt ich von Herrn 

Descloizeaux den Bericht über die von ilim untersuchten Claudetite 

(Comptes rendus 1887 jeuillet 1 1), in welchem er mittheilt, dass die Krystal- 

lisation nicht rhombisch, sondern monoklin sei, jedoch nahe zu dér Grenze 

stehe. Ich sandte ilnn von meinen Exemplaren, und er hatte die Güte, mich 

brieflich davon zu benachrichtigen, dass dér Claudetit von Szomolnok in die- 

ser Beziehung sich ganz so verhalte, wie die von ihm untersuchten Vorkomm- 

nisse, von welchen zwei Laboratoriumproducte waren. 

Unter meinen Claudetit-Exemplaren íinden sich solclie, dérén Terrni- 

nalfláchen gut ausgebildet sind, und zwar nicht nur in einzelnen Bláttchen, 

sondern auch in lose oder auch fest aggregirten Formeu ; aber nebst solchen 

íinden sich Exemplare, an welchen maii deutlich selien kann, dass die obe- 

ren Enden dér Claudetitstreifen sich zu Oetaedern gruppiren, von welchen 

nur die Kantén und Ecken scharf und vollkommen ausgebildet sind, nicht 

aber die Fláchen. In dér Mitte dér Fláchen sieht mán biliéin und bemerkt, 

dass nur die oberste Hülle die reguláre Form reprásentirt, im Inneren sind 

die Claudetitlamellen noch intact vorhanden. Ganzé Handstücke sind so 

ausgebildet, dass an dér Oberfláche die naehtrágliche Ausbildung dér Octa- 

éderkanten und Ecken mehr weniger vollkommen zu entnehmen ist, wiili- 

rend sonst überall nur Claudetitlamellen gruppirt sind (m. vgl. die Abbildung). 

Es ist dies ein interessanter Fali dér Paramorphose, hervorgebrackt 
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durch einen nachtráglichen Weehsel in den Bildungsumstánden, fíir welche 

die reguláre Gruppirung dér Molekule die stabilere geworden ist. Ob diese 

Umstánde einfach durch Temperaturunterschied oder auch durch heisse 

Dámpfe mitbedingt waren, ist durch die Localverháltnisse dér Brandstátte 

nicht bekannt geworden. 

Von Szomolnok habé ich auch solche Exemplare erhalten, wo auf 

einer Seite einer Thonschieferplatte Arsenit in wasserhellen Oktaédern grup¬ 

pirt vorkommt, ohne eine Spur von Claudetitbildung zu zeigen. Solche 

Stiicke rühren von dem Rösthaufen her, da dér Kiesstock, um den Schwefel 

zu gewinnen, zuerst eineni einfachen Eöstprocesse auf die Weise unterzo- 

íren wird, dass mán Holz und Erz lagenweise scliichtet und dann mit Scliie- 

ferplatten und diese mit Thon bedeckt. Auf diese Weise fiingt mán einen 

Theil des Schwefels auf, wáhrend das in den Kiesen enthaltene Arsen als 

arsenige Sáure sich sublimirt, und somit den greifbaren Beweis seiner Ge- 

genwart in den Kiesen kundgibt. Das geröstete Erz wird dann zűr Eisen- 

vitriolgewinnung verwendet. 

Da unter diesen Umstanden sich nur ausschliesslich die reguláre Mo- 

dification dér arsenigen Sáure Iliidet, so müssen die Umstánde in dér Grube 

wesentlich andere gewesen sein, bei welchen sich anfangs die seltenere 

monokline Form ausbildete, welche jedoch in manclien Fállen die Neigung 

zum Uebertritte in die reguláre Modification in einer so interessanten Weise 

zeigt. 

Mit dér krystallophysikalischen Untersuchung dieser Claudetitkrystalle 

ist Prof. Dr. Schmidt in dem Institute dér Universitát beschát’tigt; soviel 

kann aber schon gesagt werden, dass seine Ergebnisse diejenigen von Des- 

cloizeaux bestátigen. 

GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM CSETRÁS-GEBIRGE. 
Von 

Dr. G. Primics. 

Das Csetrás-Gehirge, ein wichtiger Theil des siebenbürgischen Erz- 

gebirges, Iliidet in geographischer Beziehung nur eine unbedeutende Berg- 

kette. Am westlichen Bande Siebenbürgens, am linken Maros-Ufer, vöm 

letzteren nur wenige Kilométer entfernt, zieht es sich SO-NW-lich in einer 

Lángenerstreckung von 25—26 Km. Ilin, beginnend mit den Ausláufern dér 

Nagyágéi’ Traehytberge am linken Ufer des Baches Gyógy und endigend 

in dér Richtung gégén Brád zu beim Bache Lunkój in den Ausláufern des 

Berges Gyalu-Fétyi. Dér Karácséi- Berg, oft noch zum Csetrás-Gebirge 

gereclinet, gehört als selbststándiges Gebirge höchstens in Folge seiner ana¬ 

lógén geologischen Yerháltnisse dazu. Die Wasserscheide des im Hittel 
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883 M. hőben Csetrás-Gebirges bilden die liöchsten trachytischen Erhebun- 

gen, dérén höchste dér 1077 M. bobé Csetrás-Gipfel ist; aber aucli in den 

Seitenverzweigungen zeigen sicli manche nicbt weniger imponirende Spitzen. 

Das Csetrás-Gebirge ist an zwei Stellen mit anderen Bergketten verbun- 

den, namentlich durcb den Bergpass Kurety-valea-jepi biingt es mit dér gégén 

Norden vöm Csetrás-Gebirge und damit parallel verlaufenden Runk-din- 

mizslok-Bergkette zusammen; und durcb den Yalitora-Bergpass mit jenem 

langgezogenen Bergríicken, dér in das Arader Gebirge bineinreicbt. Dér öst- 

licbe Tbeil des Csetrás-Gebirges ist viel höher als dér westliche. 

Gégén Síiden zu besitzt es keine natürliche Grenze. Mán könnte wobl 

das zwiscben Szászváros und Maros-Ilye sich binziebende, zumeist aus creta- 

ceiscben und mediterránén Schichten bestehende Gebirge als Vorgebirge be- 

trachten, was aber in geographischer Beziebung scliwer zulássig erscheint 

wegen dér bedeutenderen Ausdelinung des letzteren und seiner geologischen 

Zusammensetzung nach, indem es nur einen Tbeil derim siebenbürgisclien Erz- 

gebirge allgemein verbreitétén Schichten bildet. Die nördliebe Grenze bildet von 

Brád bis Ivriscsor die weisse Kőrös; von bier bis zum Kurety-Yaleajepin-Passe 

über Bük ürest und Ivurety dér Sipot-Bacb und weiterbin das durcb Váleá- 

jepin, Pojáná, Kis-Almás und Balsa Üiessende Wasser. 

Da dér östliche Tbeil des Csetrás-Gebirges sebon durcb Herrn Béla v. 

Inkey genau untersucht und besebrieben wurde, so beschránkt sicb vorlie- 

gende Arbeit auf die Durcbforscliung des nocb übrig gebliebenen Terrains 

und namentlich wurde das Hauptaugenmerk zuerst auf die allgemeinen geolo¬ 

gischen Yerháltnisse und zwar besonders dér Bergorte Boicza, Nádfalva, 

(Tresztya), Herczegány, Porlcura, Kriscsora, Ruda und Valimra gericbtet 

die montangeologiseben Aufnahmen aber einer spáteren Zeit vorbebalten. 

Boicza und Umgebung. 

Die Entfernung Boicza’s von Déva betrágt dem Postwege entlang unge- 

fálír 20 Km. Dér Weg führt lángs dem Bacbe Kajánéi zuerst bis Füzesd 

zwischen Kreidegebilden, bauptsácblicb Karpathensandsteinen und dann bis 

zum oberen Ende von Krecsunyesd, bis zu den «Intra-tyátra» zwiscben 

Melapbyr, dem mesozoischen Eruptivgesteine. 

Intra-tyátra(«zwischenSteinen»),eine sebmale vöm Kajánel-Bache durcb- 

strömte Felsscblucbt, dérén Wánde Kalkmassen (das Melapbyr-Gestein über- 

lagernd) bilden, ist eine dér malerischsten Punkte dér ganzen Umgebung. 

Hier fübrt dér AVeg zum nahen, am Ende dér Schlucht gelegenen Boicza. 

Dér linksseitige G61 M. bobé, kable Kalkfels ist bekanut. unter dem 

Namen Magúra-Boiczi; dér rechtsseitige vöm Oringya-Bache durcbsclmit- 

tene Tbeil lieisst Magúra feredjeu. 
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Die Magura-Boiczi genannte Partié cles Intra-tyátra-Kalkmassives 

spaltet síeli oberlialb Boicza, bis wohin es sich erstreckt, in zwei Bergspitzen, 

dérén Sattel ausMediterranschichten—grauliche Sandsteine und überlagernde 

röthliche Thon- und Conglomeratschichten — besteht und in dessen Náhe 

ein Porphyrgang NW-lich streichend zu Tagé tritt. 

Das Altér dér graulichen oder graulichweissen, dichten bis halbkrystal- 

linischen Kalkmassen ist wegen ihrer mangelhaften Versteinerungen nicht 

genau zu bestimmen; wahrscheinlich ist es jedocli jurassisch. 

Das kleine. wenig bulidért Bewohner záhlende Bergstádtchen Boicza, 

am nördlichen Fusse des Magúra-Berges gelegen, am Bande einer mit Allu- 

vionen erfüllten und von mediterránén Schichten — rothgefárbte Quarz- und 

Thonlager -— umsáumten Tlialebene, bűdet den Mittelpunkt dér ganzen 

Umgebung. Unmittelbar am südlichen Ende des Ortes erlieben sicli einige 

steil aufragende Berge, darunter dér berülimte 682 M. liolie Szoregyel, ein 

mehr weniger verwittertes, in Kaolin umgewandeltes Quarzporphyrgestein. 

Gégén 0 zu hángt er mit einem anderen Porphyrberge zusammen, mit deni 

Urszuj. Beide sind gégén S und 0 von Melaphyrbergen umgébén, an welcb’ 

letzteren sicli stellemveise Mediterranschicliten auflagern. 

Melapbyr begegnet maii aueli dem Füzesbarbara-Bache entlang bis 

zum Quarzporpbyrberge Táblik, welcb’ letzterer aueli von Melapbyr umgeben, 

tilos gégén Osten zu au Mediterranschicbten grenzt. 

Südlich vöm erwáhnten Baclie, zwiscben diesem und dem Dévaer Post- 

wege, stebt ein sandiger conglomeratartiger Kalkstein an, dér seinen Lage- 

rungsverhaltnissen nach zu urtbeilen, als den Karpathensandsteinen aufla- 

gernd, von cretaciscliem Altér sein kaim. Bestimmbare Versteinerungen wur- 

den in derűseiben nicht gefunden. 

Bachaufwárts begegnet maii dem mediterránén Conglomerat, unter- 

lialb des Valea-Mika-Baclies jedocb Melapbyr und vereinzelten auflagernden 

Kalkbrocken. In dér Nahe erhebt sicb dér scliöne gégén S und N von Mediter- 

rauscbicbten umgebene Porpliyrberg Gruju Tilvi, ans dessen graulicbweisser 

porcellanáhnlichen Gesteinsgrundmasse zalilreicbe erbsengrosse und regel- 

miissig ausgebildete Ortboklaskrystalle liervortreten. 

Zwiscben Nyavalyásfalva und Toplicza bedecken die niedrigen Berg- 

rücken Mediterrangebilde, wábrend in den Tlialsolilen untere Karpatliensand- 

steine zablreicli zu Tagé treten. 

In diesen Karpathensandsteinen treten unweit dér Mündung und im 

mittleren Laufe des Valea-Blozsestyi-Bacbes krystallinische Scliiefer, zumeist 

Glimmerscbiefer auf, in denen in früheren Zeiten Kupfer gewonnen wurde; 

am letzteren Orte werden sie von einem Dioritgange durchsetzt. Zwiscben Nya¬ 

valyásfalva, Fornágya, Füzes und Szeliscsora begegnet maii hauptsáchlich 

Karpathensandsteinen und Mediterranschicliten. Letztere sind aueli beiHer- 

czegány und besonders bei Kajánéi und Ormingya — als rőtbe Thone, Sand- 
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steine und Conglomerate schon von Weitem auffallend. — mirelitig 

entwi ekeit. 

Zwischen Szelistye und Kajánéi sind die Mediterranschichten von tra- 

chytisclien Gesteinen durchbrochen; so stelit westlich von dér Szelistye-er 

Kirclie, im ganzen Gebirge blos von diesem Fundorte bekannt, ein balb perlit- 

artiges, in dünne Tafeln spaltbares, glimmeriges, trachytisches Gesteiu an ; 

so tritt auf dér Csernanböhe ein grünlicher kaolinartiger Tracbyt hervor. 

An diesem Orte findet mán aucli Melapbyr- und Kalkfelsbruchstiicke. In 

nördlicher Kichtung treten wobl nocb vereinzelte Tracbytkuppen auf, aber 

vorwiegend findet mán schon — im Gebiete dér Kajáneler Gruben — 

Trachytbreccieu und Tracbytconglomerate. 

Barlangfalva (Pestyera) liegt an dér westlichen Seite des nördlich und 

nordwestlicb von Mediterranschichten umlagerten Magura-feredju-Kalkber- 

ges; einen áhnlicben böblenreicben Kalkberg findet mán bei Valisom im 

oberen Tbale des Pestyerei-Baclies. 

Dem Pestyere-Baclie entlang bis Füzes-fája begegnet mán stets nur den 

verschiedenenMelapbyrarten, sowie seinen Tuffen, Breccien und Lavaergüssen. 

Dér Melapbyr, dér schon am rechten Ormingya-Bacbufer, in dér Nábe 

des Kalkes vereinzelt zu Tagé tritt, bildet eine zusammenbángende Masse, von 

den Porphyrbergen Szoregyel und Gruja-Tilvi angefangen durcb die Tbáler dér 

Füzes-Krecsunyesdi, Pestyere und Yabsora-Báche sicli binziebend und gégén 

Westen sicb immer mebr ausbreitend. 

Bei Boicza wird er von dem Porpbyr durebsetzt, dessen schönste 

Durchbruchstelle am Berggipfel-Gergelen zu beobaebten ist. 

Die Umgebung Boicza’s bestebt alsó, wie aus dem Erwálmten ersicbt- 

licb, aus Melapbyr, Porpbyr, mesozoischen Kalksteinen und Mediterran¬ 

schichten. 

In montangeologiseber Bezieliung ist dér Porpbyr am wiclitigsten, da 

er die meisten Goldgánge führt. Dér ganze Berg ist von Gruben durcblöcbert, 

und daher stammt aucb die romanische Benennung des Porphyrberges Szu- 

regyel (Bolirer). Sebőn die Römer beuteten bier Gold aus. Gegenwártig wird 

blos nocb an dér Seite gégén Boicza zu Goldbergbau betrieben. 

Nádfalva (Tresztya) und Umgebung. 

Nádfalva, ungefáhr 3 Km. westlich von Boicza in schöner Gegend 

am Fusse des Csetrás-Gebirges gelegen, ist in geologischer Bezieliung ebenso 

mannigfaltig als letzterer Őrt und ebenso sind die Bergwerke dér Umgebung 

altén Datums. 

Die Mediterrangebilde — niedriges Hügelland — ziehen sicb zwischen 

den Báclien Szebstye und Tresztya gén Osten weit Ilin; in dér Nábe dér 

Trachytberge sind sie von Tuffmassen und Nyirok bedeckt. 
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Besonders hervorzuheben ist dér geologische Bau des aus Trachyten, 

Kalkklippen und Melaphyr zusammengesetzten Bung-Bergmassives. Erstere 

Gesteine, aucli die 641 M. hohe Bergspitze bildend (grünlicher pyrithaltender 

Trachyt) herrschen vor und ihr Durchbruch hat die Lagerungsverháltnisse 

dér übrigen Gesteine sehr gestört. 

Den Mjelu-Bergrücken entlang schreitend begegnet mán zuerst Mediter- 

ranschichten, dann verwitterten Melaphyrfelsen und ferner bis zűr 744 M. 

hőben Lelya-Spitze (woselbst noch ziemlich frisches Gestein ansteht) einen 

sehr verwitterten, da und dórt von Mediterransandsteinen unterbrochenen 

Trachyt. In diesem kaolinisirten Trachyt streichen die reiclien Golderz- 

gánge. Die hölieren Berge zwischen Trojka nnd Magúra bestelien ausnahmslos 

aus Trachyt, aber von sehr grosser Veránderlichkeit, und ott in Kaolin 

umgewandelt. 

Bekannt in dér ganzen Gegend wegen seiner wundervollen Aussicht 

ist dér 892 M. hohe, aus einen] graulichbra; nen Trachyt bestehende 

Sztogu-Berg; gégén Osten erblickt mán Nagyág, gégén Síiden den Marosfluss 

und Déva und im Hintergrund das Bergmassiv des Ketyezát. 

Das Gestein des Nachbarberges Szászu ist auch Trachyt, znmeist sehr 

verwittert, und diesem Gestein begegnet mán auch weiterhin in nordwest- 

liclier Richtung. 

Zwischen den Bergen Sztogu und Szászu ist zumeist Nyirok ent- 

wickelt, aus welchem da und dórt vereinzelte Mediterranpartien hervorra- 

gen. Nördlich vöm Sztogu erstrecken sich bis 200 M. máchtige Trachyttuff- 

lager (Einschnitt Rupturi), da und dórt grössere Trachytbruchstücke und zum 

Tlieil verkohltes und opalisirtes Holz tuhrend. Es sclieint, als würden die Tuff- 

massen daselbst an Őrt und Stelle ausgeworfen worden seiu und deuten ver¬ 

einzelte kleinere Einsenkungen auch auf eingestürzte Kráter Ilin. 

Interessant sind auch zwei nordöstlich von Nádialva, sich ostwestlich 

liinziehende Bergrücken, námlich die Berge Hulpue und Drájka. Dér erstere 

besteht aus einem von Gangén durchsetzten Ivalksteine, das Gestein des 

andern aus einem Quarz-Biotit-Traehyt, das Muttergestein reicher Golderz- 

gáuge. Südlich vöm Hulpusberge sind Mediterranschicliten abgelagert und am 

nördlichen Abhange des Drájkaberges ziehen sich zahlreiche von Trachyttuff 

und Nyirok umgebene Trachytkegel Ilin, dérén Gestein abweichend vöm 

Drájka-Trachyt reichlicli Ampliibol, wenig Glimmer und Quarz fülirend, 

leicht in Plattén sich spalten lásst. 

Die Trachytmassen sinti daclurch interessant, dass ihr Quarzgehalt 

gégén Osten zu abnimmt, und dass sie einen ott grünsteinartigen Habitus 

annehmen. 

Die Tresztyaer Goldgánge sitzen auf dem kaolinisirten und grünstein- 

artigen Gesteine des Mjelu-Berges und werdeu im Streichen dér Barbaraer 

Goldgánge betrieben. 
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Herczegány und Umgebung. 

Herczegány, einer dér schönsten Punkte im Csetrásgebirge, zielit sicli 

weit hin im Tliale von Boicza-Szelistye. 

Unter den Gesteinen dér Umgebung herrschen die Trachyte vor. Dér 

334 M. liohe Styirba-Bergrücken besteht aus einem grünsteinartigen in 

Tafeln gespaltenen Quarztrachyt, gleich dem Gesteine des 543 M. bobén 

Gurgujátaberges, an dessen südlichem Abbange sebr deutlicb die Spuren dér 

Tracbyteruption durch die umgebenden Mediterranschicbten (Thone und 

Sandsteine) zu beobachten sind. Hier siebt. mán gebrannte, ziegelrothe, 

barte Schiefer und rötblicb gefárbte Sandsteine den Trachyt umgeben. 

Das Gestein des Plestyoraberges ist ein Quarz-Biotit-Traehyt, ebenso 

wie dasjenige des 705 M. bobén, zum Tbeil eingestürzten Bulzu-Gipfels. 

Am westlichen Abbange des letzteren Berges ist eine Durchbruebstelle des 

Trac-hytes durch den Melaphyr, dieser stellenweise in eine Breccie umwan- 

delt, zu beobachten. 

Im Nordwesten von Bulzu, zwiscben den Dörfern Herczegány, Sze- 

csur, Kurety undPorkura erstreckt sicli ein máchtiges Tracbytmassiv mit den 

böcbsten Spitzen Duba mik, Duba maré, Cserbura und Kordura, die sebr 

mübselig zu erklimmen sind. Dér hier auftretende Quarztrachyt, da und 

dórt Biotit- und Amphibolkrystalle fübrend, spaltet sicli aucb in Tafeln wie 

dér Styirba-Trachyt; interessant ist es, dass auf dér Dubaer Spitze ein brec- 

cienartiger Melapbyr-Einscbluss zu seben ist. 

Am Fusse dér Tracbytberge zieben sicli hin: Karpatbensandsteine 

(an dér SW-W und O-Seite des Duba; und Kordura-Gipfels), ferner Mediter- 

ranscbicbten, Tracliyttuffe und Breccien und Nyirok. Aucb Melaphyr tritt 

da und dórt zu Tagé (Koszta-mare). 

Die Melaphyrgesteine, als massiges Gestein und verschiedenartige 

Laven, besonders aber als Tuffe und Breccien entwickelt, sind in dieser Gé¬ 

géiül weit verbreitet. Sie bilden einen Gebirgszug von den Bergen Gurgujata 

und Bulzu bis zum Macseszata. Die lehrreichsten Aufschlüsse findefc mán im 

Lafrunzá-Bacbe, woselbst stellenweise im Tuffe leicht loslöslicbe, schwarze 

Augit- und grünlichgelbe durcbscheinende Pyroxenkrystalle zu seben sind. 

Dórt erkennt mán, dass sie wirklicbe Stratovulkane waren und ikre Erup- 

tionen viel lángere Zeit dauerten als die dér jüngeren Trachyte, Andesite und 

Basalte. 

Das Gestein derGipfel Mármore (679 M.), La Frunza (669 M.), Macse¬ 

szata (752 M.) weiclit von den übrigen Tracbyten ab. Es sind grosse durch 

eine tuflige Masse verbundene Tracbytbrucbstücke. Quai’z felüt darin und wie 

es scheint aucb Biotit; blos Ampbibol ist reicblicb vertreten. Interessant ist 

dér Marmoregipfel. Er ist dér liöcbste von melireren, einen kleinen See um- 
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gebenden Trachytspitzen, wahrscheinlich Ueberreste einer ehemaligen Krá¬ 

ter umwanduug. 

Das Gestein dér Paltyina-Gipfel (656 M.) und Csicsera (702 M.) ist 

ebenfalls conglomerat- und tuffartig. 

Die Herczegányer Goldgruben befinden sicb in dér Mitte des Valea 

Rákásiuluj im Berge Magurabáji, dér gleich dem Szoregyel ganz durclibolirt 

ist. Hier hat ein schon verwitterter Trachyt den Melapliyr und die Mediter- 

ranschichten durchbrochen. 

Die Umgebung des Dorfes Szecsur besteht aus zahlreichen klemen 

Trachytkuppen(darunter Csicserabálátyászká und Csiesera-darabánczuluj her- 

vorzuheben) von Tuffen umgeben, ausser Feldspath nur Amphibol enthal- 

tend. Stellenweise treten auch Mediterranschichten zu Tagé, die in dér 

Nahe dér Szecsurer Kirche gypsführend sind. Einige Mediterranbruchstüeke 

íindet mán auch im Trachyte eingeschlossen (in einem Bache am Csiesera- 

darabánczuluj berge); zwischen den Orten Szecsur und Bukurest sind unter 

den Trachytbergen zu erwáhnen dér Lázárbrányeszku und Próhodistye; letz- 

terer bestehet aus geschichtetem Trachyte. 

Die Karpathensandsteine — thonige Schiefer, verschiedenartige Sand- 

steine, Conglomerate -— erstrecken sich zwischen dem östlich von Szecsur 

iliossenden Bache, dem nördliehen Abhange dér Berge Kurety und Kordura 

und dem Szaraczinbache. In diesem Gebiete ragt nur dér 741 M. hőbe Kuretyi- 

Magura empor, ein grünsteinartiger, wie es scheint, quarzloser Trachyt. 

Porkura und Umgebung. 

Porkura, berülimt durch das Ametbystvorkommen, liegt am östlichen 

Abhange des Csetrásgebirges in einer gebirgigen Umgebung. 

Von den hier vorkommenden Gesteinen herrsclien namentlicli Tra¬ 

chyte und Melaphyre vor; diese östlich von Porkura, jene in westlicher Bich- 

tung. Die Trachyte, die höchsten Berggipfel bildend (Letu 912 M., Buba 

914 M., Gyálu Porkuri 828 M.), besitzen allé dieselbe granitporphyrartige 

Structur, viel Quarz und wenig schwarzen Glimmer und Amphibol íuh- 

rend. Im Bette des vöm Csetrás entspringenden Baches in dér Nahe dér 

Kirche sielit maii mehrorts, wie die Mediterranschichten von den Trachyten 

durchbrochen und gehoben wurden, so wie eingeschlossene Bruchstücke dér 

ersteren Gesteine. Trachytische Gesteine in verschiedenen Verwitterungs- 

zustánden fűidet mán überall von Porkura gégén Kurety schreitend bis zum 

Dubabergmassiv, als dessen östlicher Ausláufer dér máchtige Trachytstock 

des Magúra Porkuluj zu betrachten ist. 

Gén SW und S von Porkura bedeckt in dér Regei Nyirok die sich aus- 

breitenden Tracliytmassen. 

Oestlich von Buba sielit mán mit Ausnahme weniger kleiner Tra- 
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chytkegel, blos Melaphyr, eine Bergkette von Balsa angefangen überGalbina, 

Voja und Porkura bis Kurety bildend, sicli hinzielaen. Er ist durch seine 

kahlen Gipfel, steilen, von Bachen durchfurchten Abhánge und röthliche 

Fárbung sclion von Weitern erkenntlich. Dér Melaphyr ist in structueller 

Beziehung (dichtes Gestein, Augitporphyr, Breccie, Tuffe, verschiedene Man- 

delsteine -— letztere zu Sclimucksachen verwertbet —) sehr verscliieden- 

ai’tig entwickelt, wie in den Bachen Porkura und Gyálu-Porkuluj deutlich 

zu beobachten ist. Interessant istauch, dass dér Melaphyr von anderen Erup- 

tivgesteinen durchbrochen wurde; so zieht sicli ein Diorit — gangförmig — in 

S-licher Bichtung im Melaphyrgestein Ilin (Porkura-Bach, Bunyesti-Bach 

und östlicher Bergrücken); so sind die Spitzen mehrerer Melaphyrberge 

(Czinterin, Korszu, Szászu, Koszta maré, Szekeremb etc.) von einem 

saueren, meist sehr venvitterten, kaolinisirten, quarzitischen, porphyrartigen 

Gesteine gebildet. In diesem Porphyrgestein, welches wahrscheinlich den 

Melaphyr durchbrochen hat, korúmén sehr liáufig Karneol, Chalcedon, 

Acliat etc. vor. 

Von Trachytdurchbrüchen hűdet mán im Melaphyrgebiete nur Spu- 

ren. Ott sind es Trachytgange, wie am östlichen Abhange des Bunyes am 

Berggipfel, östhcli von dér Dorfkirche in Voja etc. Auch Barytgange wurden 

beobachtet. 

Den südöstlichen Bánd des Melaphyrzuges umgeben einzelne Kalk- 

klippenzüge, wie dér Gyálu-Muncselu-Kalkzug, ferner Kalkfelsen bei den 

Dörfern Galbina und Vója. Sie bilden nur die Auslaufer und Ueberreste 

des máchtigen von Toroczkó ins Biharergebirge sich hinziehenden Kalk- 

gebirges. 

Langs des vöm Cserburaberge entspringenden Baches findet maii gégén 

West Karpathensandstein, gégén Őst zu alier Nyirok sich ausbreitend. Am 

nordöstlichen Fusse des Cserburaberges treten einige Melaphyrfelsen zu 

Tagé, an dérén nördlicher Seite röthliche Sandsteine und Conglomerate 

unbestimmten Alters mit östlicher Fallrichtung auftreten. 

Gesteinen zweifelhaften Alters begegnet mán auch am Wege von Kurety 

nach Valea Jepi in einem schmalen Thale. Hier stehen gescliiclitete sandige, 

z. Th. conglomeratige Kalkbanke an, die von röthlichbraunen, eisenschüssigen, 

stark gebogenen Schiefern unterlagert sind. Dér Porkuraer Goldbergbau wurde 

am linken Ufer des vöm Dubaberg entspringenden Hauptbaclies in einem 

kaolinisirten Trachyte betrieben. Die meisten Gruben sind jedocli ein- 

gestellt. Die berühmten Amethyste bilden hier einen augeblicli máchtigen 

erzlosen Gang, und diesem Vorkommen verdankte dér liiesige unbedeu- 

tende Goldbergbau seine Bekanntlieit. 
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Kriscsor und Umgebung. 

Obwolil mán hier blos trachytischen Gesteinen, Karpathensandsteinen 

und wenig Mediterranscliichten begegnet, so iát die Gebirgstektonik docli 

genug complicirt. 

Unter den ersteren Gesteinen findet mán massige Trachyte — die wasser- 

scheidenden Bergriicken des Csetrásgebirges bildend — mit Quarz, Amphibol 

und wenig Biotit als Bestandtheilen; und ferner tracliytisehe Tuffe und 

Breccien mit Feldspath und Amphibol als wesentliclien Bestandtheilen, 

wáhrend Quarz und schwarzer Glimmer felüt, oder wenigstens mit blossem 

Auge nicht zu seben sind. Die Tuffe und Breccien, welche von Bukurest bis 

iiber Gsereczel am linken Körösufer sich hinziehen und stellenweise von den 

massigen Trachyten unterbrochen werden, sind Diós als Ausláufer dér Trachyte 

am rechten Körösufer zu betrachten. 

Diese trachytischen Gesteine habén hier die Karpathensandsteine 

durchbrochen und breiten sich stellenweise deckenförmig iiber sie aus 

Letzteresist in den tieíen Einschnitten dér Bukurester Berge und au mehre- 

ren Orten im Yalea-Bouluj-Bache zu seben; wáhrend in diesem und im 

Valea-Girda-Bache die Umwandlung dér Karpathensandsteine (in derNáhe 

des Trachytes) in hornsteinartige Gesteine beobachtet werden kann. In bei¬ 

den Thálern begegnen wir Trachyten und Karpathensandsteinen. Im letzte- 

ren Thale herrschen erstere Gesteine vor, im letzteren die Karpatlien- 

sandsteine. 

Den Valea-Arszuluj-Bach aufwárts schreitend treten uns überall tra- 

chytische Gesteine entgegen : Tuffe (da und dórt wenige Km. máchtige Lig- 

nitlager einschliessend), Conglomerate und z. Th. Breccien (Plesa-Berg); und 

weiter thalaufwárts begegnet mán einem massigen Trachyte. Ein grünlicher 

Trachyt bildet aucb die Terrassen und Riesentöpfe im Bachbette beim bekann- 

ten Wasserfalle, einer dér interessantesten Stellen im ganzen Gebirge. Schön 

ist auch im Yalea-Arszuluj-Thale dér umfangreiche See, ein gestautes, in frü- 

heren Zeiten benütztes Klauswasser.* 

Thalaufwárts vöm Wasserfalle tritt fást ausschliesslicli verwitterter 

kaolinisirter Trachyt zu Tagé, wie z. B. am 764 M. hőben Bárzaberge und 

am nördliclien und nordwestlichen Abhange des Cseres-Berges ; wáhrend an 

den übrigen Abhángen des letzteren Berges gleichwie am Muncsel mare-Berge 

nocli frischer Trachyt zu beobachten ist. Audi im Valea-mori-Tliale begegnet 

mán massigen Trachyten, wie dér 454 M. hőbe Pietrosz, und Breccien. In dér 

Umgebung von Láku kommen Trachyte (breccienartige und kaolinisirte), 

Karpathensandsteine und Melaphyr vor. 

* In Folge dér diesjahrigen (1886) Regenfálle im Monate Mai wurde dér Damm 

durchbrochen und floss das Wasser dea See’s bis zűr Halfte ab. 
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Reiche Goldminen bestehen in den Thálern von Kriscsor, Yalea-Arszuluj 

und Valea móri. Die Goldgánge des letzteren Thales -— Idős im oberen Theile 

desselben vorkommend—sind die ergiebigsten derümgebungund wahrschein- 

licli als Fortsetzung dér Rudaer Gangé aufzufassen. Audi im Valea-Arszuluj 

kommen die goldführenden Erzgánge blos oberhalb des Wasserfalles vor. 

Hier ist dér verwitterte Traehyt von zahlreichen verschiedenartigen Adern 

— darunter aueh barytische Quarzgánge — durchsetzt. 

Ruda und Umgebung. 

Ruda, am westlichen Rande des Csetrásgebirges am gleiebnamigen 

Bache gelegen, östlich von Brád in geringer Entfernung, zeigt áhnliche 

geologische Verháltnisse. 

Trachyte, Melaphyre und Mediterranschichten spielen hier eine Rolle. 

Unter den Trachyten unterscheidet mán aueh hier massige, quarzhal- 

tige Gesteine und quarzlose Tuffe und Conglomerate, erstere hauptsáclilich 

am südlichen, letztere am nördliehen Ruda-Bachufer sich liinziehend. Beide 

Gesteinsgruppen sind zum grossen Theile in Kaolin umwandelt. 

Die Tuffe etc. treten vorwiegend gén Westen von dér Rudaer Bergcolonie 

und dem Dorfe Csereszel bis zum Guragosa-Thale auf, zum Theile unterbro- 

chen von massigen, grünlichen Tracliyten. oft gánzlich kaolinisirt; ferner in 

dér Richtung gégén Brád zu (zwischen Ruda und Guragosa), woselbst dér Tra- 

chyttuff geschichtet ersclieint, oft opalisirtes Holz einschliesst, sowie grauliche 

oder weissliche — wahrscheinlich schichtenweise eingelagerte Perlitstücke, 

(wie z. B. am Bergrücken oberhalb Ruda). 

Dér Melaphyr, von den Quarztrachyten durchbrochen — wie deutlicli 

beobachtbar — zeigt aueh viele Abarten; so treten in dér ziegelrothen 

Grundmasse des Melaphyrs an dér nördliehen Seite des Dorfes Guragosa 

grüne Augitkrystalle liervor. Er bildet ein zusammenhángendes Massiv vöm 

Dorfe Ruda bis zűr Ruda-Baelnnündung; von hier lángs dem Lunkójer 

Bache bis zum Plesaberge und ferner au dér südlichen Seite des Quarz- 

tracliytberges Gyálu-Fetyi Dis zűr Verzweigung des Hárnile. 

Nördlieh von dér Ruda-Bachmündung stösst mán auf kehien Melaphyr 

mehr; dieser tritt aber in einigen kleineren Partién bei den Orten Csereszel 

und Guragosa zu Tagé. 

Die Mediterranschichten treten nur selten zu Tagé. So zwischen den 

Gruben und dem Bráder Pochwerke, am Bergpfade in dér Náhe dér Kirche, 

(hier Gyps führend). In dér Náhe des Ortes Ruda werdeu sie zumeist von 

stellenweise 20—30 M. máchtigem Tuffe bedeckt und unweit des linken 

Ruda-Bachufers überlagert sie dér Melaphyr. 

Karpathensandsteine mit eingelagertem, ziemlich máchtigen Stein- 

kohlenflötz findet mán in einem tiefen Graben bedeckt von verwittertem 
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Trachyt oberhalb dér Eudaer Bergcolonie am Wege gén Boicza; und ebenso 

treten sie in kleiner Ausdehnung nördlich von dér Rudabachmündung auf. 

In dér Náhe derselben kommen auch Kalkfelsen zum Yorscbeine. 

lm ganzen Gebiete zeigen sich Spuren früherer Gruben; aber auch 

noch beüt zu Tagé besteht ein blübender Goldbergbau. l)ie goldführenden 

Erzadern scbeinen aucb liier an den Quarztrachyt gebunden zu sein und die 

reichste Grube «zwölf Apostel» istim Besitze einer preussischen Gewerkschaft. 

Valisova und Umgebung. 

In diesem Gebiete sind die Mediterranschichten am máchtigsten ent- 

wickelt. Von Kajánéi erstrecken sie sicli über Ormingya bis zum unteren 

Lunkój-Tbale und umlagern fást ausscbbesslicb die Tracbytberge; nur im 

Tbale zwischen Gyálu-Guroo und Gyálu-Spenzurát zeigen sich einzelne 

Karpathensandsteinpartien. Südlicli von dér Landstrasse ist dér Melapbyr 

und Kaik vorherrsehend. Ersterer besitzt denselben Cliarakter, wie anderwárts 

im Csetrásgebirge; letzterer zeigt mannigfache Yarietáten, dérén eine auch 

als Marmor verwerthet werden könnte. 

Versteinerungen kommen im Kaik hier nur selten vor und aucb diese 

sind mangelbaft. 

In dieser Gegend wird nur an dér Grenze von Ober-Lunkój Goldberg¬ 

bau betrieben und namentlicb befinden sicli die Gruben in dér östlicben 

Verzweigung des Gyálu-Fetyi-Quarztrachytmassives. 

Resultat dér TJntersuehungen: 

Am geologiscben Baue des Cseti'ásgebirges nebmen Tbeil : 

1. Trachytiscbe Gesteine, dérén Tuffe und Breccien. 

2. Melapbyr-Gesteine: Augitporphyre, dicbte Diabasporphyrite, Man- 

delsteine, Melaphyrtuffe und Breccien. 

3. Porphyre und Porphyrite: friscbe Quarzporphyre und dérén quarzi- 

tisclie, felsitiscbe und kaolinische Varietáten. 

4. Kalkklippen. 

5. Karpathensandsteine: untere, mittlere und obere. 

6. Mediterranschichten: röthliche thonige Scbiefer, lockere Sandsteine 

und Conglomerate. 

Die tracbytischen Gesteine sind im Csetrásgebirge vorherrsehend ; sie 

bilden dessen Gerippe und bestimmen seine Richtung. Sie bilden zwei Haupt- 

massive: das östliche zwischen Nagyág, Tresztyaund Voja mid das westliche 

zwischen Lunkój, Csereszel, Bukurest, Szecsur und Herczegány. In petrogra- 

phischer und geologischer Beziehung unterscheidet maii zwei Gruppén: die 

Quarztracliyte (Dacite), diclite Gesteine, ausser Quarz und Feldspath fást stets 

wenig Biotit und Amphibol führend, und die quarzlosen Trachyte (Amphi- 
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bol-Andesite), Tuffe, Breccien und Conglomerate, in denen stets Quarz und 

Biotit zu fehlen scheint und dér Amphibol oft von röthlicher Farbe ist. Beide 

Gruppén sind grünsteinartig oder kaolinisirt verwittert und zeigen verschie- 

denartige Ausbilduug. 

Die zwei Trachytgesteinsgruppen, welche den Melaphyr, Kalkklippen, 

Karpathensandsteine und Mediterranschichten durchbrochen habén, ent- 

sprechen wahrscheinlich Eruptionen verschiedenen Datums; die eine Periode 

begann oder endete mit dér Eruption von Tuffen, vulkanischer Asche und 

vulkanischen Bőmben (Amphibolandesite), wáhrend die Quarztrachyte wahr¬ 

scheinlich ohne Tuffbildung auf einmal ausbrachen. 

Dér Melaphyr ist nacli den trachytischen Gesteinen am verbreitetsten. 

Die Eruptionszeit dauerte wahrscheinlich sehr lángé. Er selbst wurde durch¬ 

brochen von Diorit und Porphyr. 

Dér Porphyr durehbrach den Melaphyr vor Ablagerung dér Mediterran¬ 

schichten. 

Die Kalkklippen, mehrere 100 M. hohe Berge bildend, finden sich in 

dér Nahe des Melapliyrs und sind jünger als diesel-. 

Ueber das nahere Altér ist wegen den mangelhaften Versteinerungen 

nichts auszusagen. 

Karpathensandsteine, in allén Gliedern entwickelt, finden sich haupt- 

sáclilich zwischen den zwei Trachyfcmassiven, zwischen Szecsur und Hercze- 

gány; sie sind von den Trachyten durchbrochen. 

Die Mediterranschichten breiten sich überall am liande des Csetrás- 

gebirges aus, zumeist östlich zwischen Nádfalva und Lunkój, aber aucb 

zwischen den Trachytbergen. Theilweise werden sie vöm Trachyttuff bedeckt 

und diesel- wieder da und dórt vöm Nyirok. 

LATEK1IV0RK0MMEN IN WEST-BOBNEO. 
Von 

Dr. Theodor Posewitz. 

Sclion in Dr. Ii. Petermann’s Mittheilungen 1887 Heft 1. p. á4 habé 

ich die Mittheilung gemacht, dass wahrscheinlich auch in den «chinesischen 

Districten» West-Borneo’s dieselbe Lateritbildung zu finden sei, wie auf den 

Zinninseln: Bangka, Billiton und die liioun-Lingga-lnselgruppe. Die spáte- 

ren Bericlite über die geologisch-montanistischen Untersuchungen in diesem 

Theile Borneo’s, so wie die Beschreibungen einzelner Localitáten bestárkten 

midi nur in dicsér Ansicht. 

Vielorts werden dórt verwitterte Gesteine beschrieben, dérén Beschrei- 

bung genau auf die Laterite Bangka’s passt, die aber niclit als solche erkannt 
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sind. Bemerkenswerth ist in erster Linie die Aualogie zwischen den geolo- 

gischen Yerháltnissen Bangka’s und diesem Tlieile West-Borneo’s. 

Als álteste Sedimentárgesteine tritt beiderorts die «alte Schieferforma- 

tion» auf, die wahrscheinlich devonischen Alters ist und aus Thonphylliten, 

Quarziten und Quarzsandsteinen zusammengesetzt ist. Sie wird zumeist von 

granitischen Gesteinen durclibrochen. Beiderorts tritt in diesen Gesteinen 

(Schieferformation und Eruptivgesteine) eine reiche Erzführung auf, in 

Bangka Zinnerz, in West-Borneo Gold, dérén Vorkommen im Muttergesteine 

als erzreicher Mantel und in Seifen auch ein analoges ist. Uebereinstimmend 

ist ferner, dass jüngere Bildungen bis zum Diluvium beiderorts gánzlich feli- 

len. In den «cliinesischen Districten» lagern Tertiárgebilde blos am süd- 

westlichen Bande dér grossen Schieferinsel sicli an ; zum Tlieile den nörd- 

lichöstlichen Saum des tertiáren Kapuasbeekens bildend. 

Dicse beiden Gebiete fanden sicli nach dér Devonzeit stets oberhalb 

des Wasserspiegels. Es bildeten sich deshalb beiderorts dieselben subaerilen 

Verwitterungsproducte, und zwar Laterite. Die Lateritbildung ist hier weit 

verbreitet, denn den Beschreibungen nacli lindet mán sie in den Gebirgen 

Skadau, Bawang, Pandang, in dér Umgebung des Ortes Mandor, am Palo- 

flusse und im oberen Sambasstromgebiete. Dér Laterit ist hier auch in den 

zwei Haupttypen entwickelt als Gránit- und Schieferlaterit und letzterer 

zeigt ebenfalls Eisenconcretion und zellige Lateritblöcke als Oberfláchen- 

bildung. 

Granitlaterit kommt z. B. vor im Pandangebirge. An den weniger 

steilen Abhángen besteht die D5—3’0 M. máchtige Verwitterungskruste des 

Granites aus einem rőtben, eisenreichen Thone, gemengt mit Quarzkörn- 

clien, wozu sich etliche Stücke eines mehr weniger verwitterten Granites 

gesellen. 

Oestlich vöm Orte Mandor koromén hauptsáchlich an vier Orten (Salo- 

thong, Nji-Tlia-Kong, Tjung-hiung-sam und Liong-Ivong) Granitgesteine 

vor, die stellenweise bis fünf Meter Tiefe in einen rothen Thon, gemengt mit 

Quarzkörnchen und lichtgrünen Partikéin — da dér Gránit hier hornblende- 

führend ist — umwandelt sind. 

Diese Yerwitterung des Granites entspricht genau dem Granitlaterite, 

wie ich selben mehrorts in Bangka zu beobachten Gelegenheis hatte, und 

dér auch hier wie in West-Borneo oft schwer vöm Schieferlateritthon zu 

unterscheiden ist und sich blos durch die Menge grösserer Quarzkörner als 

solcher zu erkennen gibt. 

Es ist dies dér quarzitische Lateritthon. 

Auch die mehrorts heschriebenen verwitterten Schiefer (Thonphyl- 

lite) zeigen ganz die Eigenheiten dér Schieferlaterite in Bangka. 

So ist dér Thonsehiefer im Skadaugebirge 1 — 2*5 M. tief in einen fet- 

ten eisenreichen Thon umwandelt und lásst blos in den unteren Partién 
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noch die ursprüngliche Schiclitung erkennen. Beim Orte Melassan reicht 

dér Lateritthon sogar bis 3 M.; und Bolirungen bis 4*3 M. geschehen noch 

immer in demselben Thone. 

Nordöstlicb vöm Bawanggebirge ist dér anstehende Thonphyllit eben- 

falls in Thon umwandelt und hat bis 1—A5 M. Tiefe allé Schieferung ver- 

loren. Interessant ist es. dass liier auch dér Oberfiáchenbildung dér kleinen 

Lateritconcretionen und zelligen Lateritblöcke indirecte Erwáhnung getlian 

wird. Diese «alte Schieferformation» ist sehr reicli an Thon- und Rotheisen- 

steinen; ott findet mán ziemlich liarte, Eisenosyd haltende Knollen in dieser 

verwitterten Masse und ebenso findet mán grosse Blöcke Brauneisenerz — 

thon- und kieselhaltend — in dér Verwítterungskruste. 

lm Skadaugebirge ist dér in rőtben Thon umanderte Schiefer stellen- 

weise kaolinartig umwandelt, d. h. in eine reine, weisse, thonige, plastische 

Masse iibergegangen, und diese findet sich auch im Liegenden dér Goldsei- 

íen, gleich wie in Bangka. 

Oestlich vöm Paloflusse stelit eine bláulich-grünlicligraue Schieferfor- 

mation an, stellenweise stark metamorphosirt, liie und da Thoneisensteine 

oder Brauneisensteine führend. 

lm oberen Sambasstromgebiete zwischen Siluas und Sidin treten Thon- 

phyllite mit Quarzphylliten wechsellagernd auf. In dér Umgebung von Pangka- 

lan Batu sind diese Thonphyllite in ein poröses Eisen, Thon und Kiesel halten- 

des Gestein von rother, brauner und gelber Farbe mit vielen Hőiden um¬ 

wandelt. Die ursprüngliche Schichtung ist noch znm Theil zu erkennen. 

Aus dieser Beschreibnng erkennt mán die zelligen Lateritblöcke. 

Aus allén diesen Angaben ergibt sich nun für mich, dér ich mich lán¬ 

gere Zeit auf dér Insel Bangka mit dér Lateritbildung daselbst bescháftigt 

habé, durch Vergleichung dér beiderseitigen Vorkommnisse die Gewissheit, 

dass auch in den «chinesischen Distrieten», in West-Borneo die Lateritbil¬ 

dung — áhnlich wie in Bangka entwickelt — ziemlich verbreitet sei. 

Auch die schon in Kurzem erwálmten analógén geologischeu Verhált- 

nisse beider Gebiete weisen schon a priori auf eine gleiche subaerile Verwit- 

terung dér beiderseitigen Gesteine hin. 

Spáteren Untersucliungen bleibt es vorbehalten, meine Ansichten zu 

widerlegen, eventuell zu bekráftigen.* 

* Bemerkenswerth ist es, dass im angrenzenden Serawak «Thoneisensteine» 

auch sehr verbreitet sind und eine sehr grosse Aehnlichkeit mit den durch Horsfield 

von Bangka beschriebenen Eisensteinen besitzen, wie A. H. Everett (im Journal of 

the Straits Brancli of the Ii. A. tíociety 1878 Juli p. 21) mittlieilí. Diese Eisensteine 

sind nach ilim dieselben, wie die <(lateritischen» Eisensteine in Singapore und den iibvi- 

gen Theilen dér malayischen Halbinsel. 
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LITERATUR 

(1.) Dr. Josef Ossikovszky: Chemische Analyse dér Mineralwasser des Bart- 
felder Rades. (Naturwissenschaftl. Abhandlungen. Herausgegeben von dér 
ung. Akad. dér Wissenschaften. Budapest 1885. XV. Bd. Nr. 8. p. 30. 
[Ungarisch]). 

Die Bartfelder Mineralwasser sind schon öfters chemisch untersucht worden 
und zwar zuerst im Jahre 1791 von Hacqdet, Professor an dér Lemberger Aka- 
demie; 1795—1796 von Dr. Pa öl Kitaibel, Professor an dér Pester PIniversitát; 
1806 von Dr. Josef August Schultes, Professor an dér Krakauer Universitát ; 
1813 von Dr. Paul Kitaibel; 1838 von Dr. Ludwig Tognio, Professor an dér 
Pester Universitát, welclier die Anwesenheit des Jód in diesen Wássern nacli- 
wies. lm Jahre 1858 untersuchte sie Kael Hauer, Direktor des ebem. Labor, dér 
k. k. geol. Reichsanstalt in Wien. 

Dr. Ossikovszky unterzog das Wasser I. dér «Fő-Quelle», 2. dér «Orvos- 
Quelle», 3. dér «Lobogó-Quelle» und 4. dér «Töltő-Quelle» dér chemischen 
Analyse. 

Das Wasser dieser Quellén ist rein, durchsichtig, farblos und geruclilos, an 
dér Luft opalisirt es nach lángerem Steben. 

Qualitativ wurde nacbgewiesen : Nátrium, Kálium, Litbium, Calcium, Stron- 
tinm, Magnesium, Eisen, Alumínium, Kohlensáure, Schwefelsáure, organisebe 
Sáiiren. In Spuren : 

Ammonium, Mangan, Pliospborsáure, Borsáure und Scbwefelwasserstoff 
oder Kolilenoxysulfid. 

I. Zusammenstellung dér analytischen Resultate. 

Fó-Quelle Orvos-Quelle Lobogó-Quelle Töltő-Quelle 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 

Hauer 
1858 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 

Hauer 
1858 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 

Hauer 
1858 

Ossi¬ 
kovszky 

1883 

Hauer 
1&58 

in 1000 Th. Wasser in 1000 Th. Wasser in 1000 Th. Wasser i n 1000 Th. W asser 

Natriumcarbonat... ... ... 1-91578 2-0943 3 05932 3-1714 1 02394 1-0745 2-28226 2-2997 

Natriumchlorid... ___ ... 0-62931 0-7694 1-16514 1-1566 0-33499 0-3961 0 87649 0-8803 

Natriumjodid _ ... 0-00048 00016 0 00093 0-0021 0-00032 0-0015 0-00087 0*0014 

Kaliuinchlorid... ... ... 0 07402 0-0521 0-10298 0-1001 0-04605 0-0282 0-06654 0-0344 

Kaliumsulf it _ ... ... ... 0 00719 0-0091 0-00727 00071 0-00482 0-0080 0-00696 0 0093 

Lithiumcarbonat ... ... 0 00729 — 0 00666 — 000216 — 0 03098 — 

Calciurocarbonat . ... ... 0-37750 0-3816 0-45412 0-4639 0-30658 0-3191 0-42319 0-4316 

Magnesiumcarbouat.. ... 0-11810 01176 012617 01333 0-10657 01060 0-13229 0-1354 

Strontiumcarbonat 0-00079 00021 0-00149 0-0027 0-00078 0-0007 0-00009 00021 

Ferrocarbonat ... _. _ 0-04849 0-0878 0 0290.3 0 0378 0-05586 0-0491 0-04082 00402 

Aliuniniumoxyd _. ... 0-00080 00126 0 00030 0-0159 0-00518 0-0225 0-00520 0 0233 

Kieselsaure.. ... ... _ 0-02143 0-0245 002295 0-0220 002024 0 0215 0-02190 00255 

Sumrne dér tixen Bestandth. 3-20118 3-5627 4-97636 5-1129 1-90749 1 0272 3-88752 3-8832 

Freie u. halbgebund. Kohlens. 3-36099 3-4753 3-60727 3-4001 2-73903 2-7233 3*26922 3-5938 

Summe sámmtl. Bestandtli. 6*56217 7 0280 8-58368 8-5130 4*64652 4-7505 7*15674 7-4770 
Temperatur dér Quellén ... 8-38°C 10-1°C 7'88°C 9-5°C 8-71°C 10-4CC 8-65°C 10*5°C 

Sp. G. des Quellenwassers ... 1*004500 1 00414 1 006338 1 004681 1-002550 1*003060 1*0045309 1 005268 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. [17] 5 
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II. Die kohlensauren Salze als Bicarbonate berechnet. 

Fő-Quelle 

in 1000 Th. 

Wasser 

Orvos-Quelle 

in 1000 Th. 

W asser 

Lobogó- 

Quelle 

in 1000 Th. 

Wasser 

Töltő-Quelle 

in 1000 Th. 

Wasser 

Natriumbicarbonat NaHCO.i 3-03632 4-84869 1•62304 3'61715 

Calciumbicarbonat CaH2(CO:i)2 0-61155 0"73567 0-49666 0.68855 

Magnesiumbicarbonat MgH2(C03)2 __ 0-20525 0-21928 0-18523 0-2297) 

Ferrobicarbonat FeH2(COs)2 0-07441 0-04454 0-08571 0-06264 

Lithiumbicarbonat LÍHCO3 0-01339 9-01224 0-00397 0-05693 

Strontiumbicarbonat SrH2(C03)2._ 0-00112 0-00211 0-00111 0-00013 

Natriumchlorid NaCl _ 0-62931 1-16514 0-33499 0-87649 

Natriumjodid Na.J 0-00048 0-00093 0-00032 0-00087 

Kaliumchlorid KOI _ ___ 0'07402 0-10298 0-04605 0-06654 

Kaliumsulphat K2SO4 0*00719 0-00727 0-00482 0-00696 

Aluminiumhydrooxyd A12(OH)í3 0-00122 0-00044 0-00789 0-00792 

H.ydrogensilicat H2SÍO3 . ___ 0-02785 0-02983 0-02631 0-02847 

Freie Kohlensaure . ___ ___ 2-31318 2-05408 1-93316 2-04506 

Ammóniám, Mangan, Phosphorsáure, Schwe- 
felsaure, Borsáure, Schwefehvasserstoff, 
organische Substanzen u. flüchtige orga- 
nische Sauren ___ _ ___ 

Summe dér in Wasser gelösten Bestandtheile 6-99529 9-22321 1-74926 7-68742 

Freie Kohlensaure in 1 Lit. in K.-Centim. 

ausgedriickt . _ ... ... ... ... 1214 1078 1013 1074 

Den analytischen Resultaten zufolge reiht Verfasser die Bartfelder Mineral- 

wásser unter die alkaliscli muriatischen Siiueiiinge. 

Yergleicht maii die Bartfelder «Orvos-Quelle» mit den gleicliartigen aus- 

lándischen Mineral-Quellen und zwar mit dem Emser «Fürstenbrunnen», dér 

Gleichenberger «Constantin-Quelle», dér Luchatschowitzer « Bilisen-Quelle», dér 

Roisdorfer «Trink-Quelle», dér Scawnitzaer «Magdalenen-Quelle», dem Radeiner 

«Sauerbrunnen», den unteren und oberen Selterser Quellén; so findet mán, dass die 

«Orvos-Quelle» an Natriumbicarbonat reiclilialtiger ist, als — die Scawnitzaer und 

einigc Luchatschowitzer Quellén ausgenommen — allé obgenannten Quellén ; an 

Natriumchlorid-Gehalt übertrifft sie blos die Emser und Radeiner Quellén. 

Die Bartfelder «Fő- und Töltő-Quelle« kölnien in Hinsiclit auf iliren 

Natriumbicarbonat-Gehalt mit dem Gleichenberger Wasser verglichen werden, nur 

ist letzteres an Natriumchlorid reiclilialtiger. 

Die «Lobogó-Quelle» kaim auf iliren Natriumbicarbonat-Gehalt mit den 

Mineralwássern von Selters, Rogat und Roisdorf verglichen werden, sie enthal- 

ten aber auch mehr Natriumchlorid. 

[18] 
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An Eisenbicarbonat sind un tér den Bartfelder Quellén die "Lobogó- und 

Fó'-Quelle» die reichhaltigston. 

Diese zwei Quellén können mit folgenden auslandischen Stalilwassern ver- 

glichen werden u.z. mit dér Spaaer «Poulion-Quelle\ dem Pvrmonter «Stahlbrun- 

uen», dem Schwalbacher «Stahlbrunn», dér Franzensbader «Stahl-Quelle», dér 

Driburger «Haupt-Quelle» und dér Griesbaclier «Trink-Quelle». 

Dér Gebrauch dér Bartfelder Mineralwásser kann bei solclien lvrankheiten 

empfolilen werden, wo tlieils das Trinken eines alkaliscli muriatisclien Sauerlings 

indicirt ist, tlieils wo die Aufnalnne in den Organismus als notliwendig ersclieint. 

•J. Loczka. 

(2.) C. von John und H. B. von Foullon : Arbeiten cius dem chemischen 

Laboratórium dér k. k. geologischen Reichsanstalt. (Jahrbueh dér k. k. 

geol. Reichsanstalt. Wien 1886. XXXVI. B. 2. 3. Heft.) 

Verfasser veröffentlichen in diesel- Arbeit ihre practischen Untersuchungen. 

Die hier wiedergebenen Analysen sind an Mineralien ungarischer und kroatisclier 

Fiuidorte ausgeführt. 

1. Kohlenuntersuchungen. 

Localitát Geolog. Formation 

i Wasser* i Aschen¬ 
gehalt gehalt 

; in Pro- in Pro- 
! centen centen 

Schwefel 
in Pro- 
centen 

Calorien 
nacli 

Berthier 

Eibenthal. Stückkolile ... ... | | 0’6 5’5 — 6440 

« Würfelkohle __ _ ! Garbón 
I 

0-7 5’ÍJ - (562(5 

« Waschkokle... ... I 1 0’5 iS'á — 5815 

Nagy-Mányok, Antonstollen : 

Flötz Nr. t --- _>’6 9’1 0-124 5753 

« « 5_ _ _ _ _ á’7 : 7-7 0-5(50 5719 

« « 9 ... ... ... ... 2’0 10’7 1'952 5946 

Berszászka ... ... ... ... 2-1 17-0 — 5262 

(( _ r__ _ _ _ _ 1-2 lb'O — 5552 

Pécs, (Fünfkircben) Vasgyármező — 19’ 1 
Durcbschnittlicher Aschengehalt 
von Monatslieferungen ... ... Lias 17 9 — — 

19’2 - 

— á09 

17 • 5 

— 

17’S 

20’2 

— 

18’0 — 

19 3 — - 

5* [19] 
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Localitát Geolog. Formation 

Wasser- 
1 gehalt 

Aschen- 
gehalt Schwefel 

in Pro- 
Calorien 

uach 
centen centen centen Berthier 

Sínje im Waagthal ... ... ... 
! Oberes Eocán ! 

109 4-6 - 4685 

Vágujhely ... ... ... ... ... 1 1 4-3 440 — 3344 

Keresztényfalva, Volkány, Fekete- I 1 
halom ; Aquitanische Stufe 13-7 1-6 — 5083 

Zsilvölgy (Zsiltlial) ... ... ... 1 1 6'4 11-7 — 4720 

Mátra-Novák _ ... ... ... ... j 15'8 4-3 — 4722 
t 

Szokola-Hutta, Com. Hont. 
Untere Mediterrán-1 

stufe | 7-8 11 "2 — 5180 

« « « 1 14-3 8-1 — 4342 

Mátra-Széle.... ... ... ... 20-4 7-0 — 4370 

Karancsalja ... ... ... ... ... 90 6-2 — 5060 

Illává ... ... ... ... ... Obere Mediterrán 20-4 10-9 — 4087 

Brennberg _ _ _ _ _ 
stufe 

12-1 8-0 - 4255 

« _ _ 12-1 5-1 — 4731 

« _ _ _ 14-5 7-4 112 4490 

Mehadia . ... _ ___ ... Sarmatisch 17-6 6-3 - 3943 

Nagyvárad (Umgebung) ... ... ... 8-9 15-6 — 4228 

Köpecz-Baróth, Agostonfalva 20-7 13-6 - 3036 

« « « _ _ Congerienscliicliten 17-9 13-6 - 3248 

Lovcsa, lufttrocken ... ... ... °2°2’9 12-9 4-90 3374 

« , grubenfeuckt ... ... ... 24-0 12-9 4-78 3008 

Berszászka, Umgebung Jüngstes Tertiár 23’2 7-3 — 3558 

Szt-György, Brunnengrabung... ... 9 147 15-8 — 3213 

II. El'.ementamnalysen von Kohlén. 

Localitát 
Geologische 

Formation 
1 o 
S5' 
£ .5 

o 
©~ 
C 

< 

O 

c ^2 ° 
O - 

W .2 

*5 O 
u a> 0 

l5" 
^ .5 

w 
se 2 
SS 
£.2 o 
§ -25- 
^ • n K 32 

’Ö) 
£ o 
2 o' 
x £ 

Calorien 

3 C 3 2 C
h

e
m

ik
e
r 

Szilnitzi im Grantlial, Bohrloch Oberes Eocán 8-55 8-65 61-384-82 
i 

15;21 1-39 576C 4981 John 

Kovacsova, Bohrloch ___ __ « « 23-35 1 436 38-943-07 16-99 3-29 3379 3174 « 

Salgó-Tarján ... ... ... Unt. Mediterrán- 6-80 6-4063-70 5-08 18-02 — 5995 5083 « 

Miskolcz... _ _ . stufe 16-90 1-80 60-70 4-98 15-58 — 5883 5316 « 

Brennberg, Hörnesschaclit Ob.Mediterranst. 16-49 2-90 60-23 3-98 16-150-25 5530 4626 « 

.20] 
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B) Braunsteine und Manganerze. 

Alanganerz aus dem Aradéi- Comitat: 

Unlösliclier Rückstand __ 

Eisen oxyd . ...   

Manganoxyde mit einem Gelialte : 

an metalliscliem Mangan 

Kaik ... „ ... ... . 

Glüliverlust ... ... ... 

1-50 Procent. 

3-90 « 

5(i'13 « 

1-20 
11 *60 « John. 

C) Direrse Erze. 

Loealitát 
Schwe- 
fel °/o Anmerkung Analy- 

sirt von 

Schwefelkiese von Liptó-Ujvár 1. 22-36 John 

« « « 2. 47'50 
( Eisen... ... ... _..=37'2 °/o 
) Gangart ... ... ... =20-3 u/o 

Magnetkies « « 26-13 « 

Schwefelkiese von Maluzsina 1. 38-35 
( Eisen.. ... ... .... = 40'57 u/u 
I Gangart_. ... .. = 33-30 °/u " 

« « « ___ 26-78 « 

« « Eosztoka ... __ 21 -38 (( 

« Ribaricza-Bócza ... 5-80 « 

« « Knazova-Skala 6-04 a 

Scliwefelkies von Cseszte 39 10 Foullon 

« von Szomolnok (Göllnitz) 50-11 Unlösliclier Rüekstand=3-33ü,o John 

Kupferkies von Nógrád enthált nach Foullon 21*78% Kupfer. 

Kupferglanz aus dem Aradéi- Comitat: 

Gangart ... = 1 -50 Procent. 

Kupfer... = 74-59 « 

Eisen .. = 2-31 

Sckwefel -- -2 o-()3 

100-43 Procent, 

Kiese in Quarz eingesprengt von Szepesremete: 

Kobalt ... ... . ... = 1*02 Procent, John. 

T22] 
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IV. Kaiké, Méretéi, Dolomité und Magnesite. 

Unlös- 
licher 
Rück- 

stand°/o 

Eisen- 
oxyd und 

Thon- 
erde % 

Kohlén* 
saurer 

Kaik °/o 

Kohlen- 
saure 

Magne- 
sia °/o 

Anmerkung Analy- 
sirt von 

Fiume 7-19 Spur 98-81 Spur John 

Vinieza bei Karlsstailt 1. 0-25 0-28 99-47 0 

)> M (( 2. 0-24 0-23 99-53 0 <( 

(( « « 3. 0-18 0-22 99-60 0 « 

« <( (1 4. 0-45 1 -24 98-31 0 ,, 

« a « 5. 0-0ü 0-82 99-12 0 U 

<( « « 0-08 0-64 99-28 0 « 

Vimpácz (Wimpassing) .. ... — — 97-82 — (( 

Dévény (Tlieben) . —_ ... — — ‘ 88-03 — Drasche 

Nyustya ... _. _ _ _. ... 12-80 — 2-89 81-19 Kohlensaures 
Eisenoxydul 

=3-00 °/o 

Foullon 

V. Rohpetroleum, Bergtheer und Asphalt. 

Rolipetroleum aus dem Ungher Comitat: 

Benziné ... ... ... = 30-90 Procent. 

Leichte Oele (bis 200°) = 30-10 (1 

Schwere Oele ... .. ... = 31-51 

Vaselin = 1 -85 « 

Paraffin .... .... = 0-68 <« 

Kohliger Rückstand = 4-21 (( 

Gase und Verlust . ... = 0-75 (( 

100-00 Procent, Jolin. 

Rohpetroleum von Sósmezö, Háromszékei1 Comitat: 

Benziné .... ... ... ... = 15-04 Procent. 

(Jele bis 150° ... ... = 3707 « 

« « 200° ... . . ... ... = 22-47 

« iiber 200° sammt wachsarti- 

gen und testen Kohlenwasser- 

stoffen ... = 19-98 « 

Kohliger Rückstand = 4-32 « 

Gase und Verluste = 1-02 « 

100-00 Procent, .John. 

Ein Trachyttuff aus dér Mátra enthalt 1% üele. Bituminöse Scliiefer von 

Zboró gébén bei dér trockeneu Destillation 6-7 bis 6.8% schwere Oele, und 1-6 

bis 1*8% wachsartige und teste Kohlénwasserstoffe ab. 

[23] 
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VI. Wasser- und Wasserabsatz-Analysen. 

Mineralwasser von Málnás, Siebenbürgen, en thált. grosse Mengen von 

Ohlornatrium und kolilensaurem Nátron, freie Kohlensáure feblt. 

VII. Diverse. 

Polirschiefer aus dér Mátra : 

Kieselsáure ... ... ... 
Eisenoxyd und Tbonerde ... 
Kaik ' .. 
Wasser 

= 70-20 Procent. 
= 10-20 

- 16-10 

99-75 Procent, John. 

VIII. Roheiscn und Stahl. 

Rolieisen von: Silicium % Kupfer °/o Schwefel °/o Phosphor 
%> 

Analysirt 
von 

Dobsina (Dobschau)... ... ... ... 1. 0-046 0-094 0-005 Drasche 

« 2. 1 -220 0-074 o-no 0-198 <( 

Lucska _ ... ... ... ... __ — 0-120 0- 109 0-138 Foullon 

Csetnek ... ... ... _ . ... 1. — 0-051 o-oio 0-098 « 

« ... _ _ ... 2. 1100 0-039 0-104 0-170 John 

« — — — — — — 3. — 0-047 0 046 0-109 Drasche 

« _ _ _ _ 4. — 0-035 0-056 0-058 Foullon 

Henczkó __ ... . ... __ ___ 1. 1-090 0-059 0-175 0-203 Drasche 

« ... ... ... ... ... 2. - 0-046 0-093 0-130 Jolin 

« ... 3. — 0-060 0103 0-119 « 

Szomoluok (Sckmöllnitz) ... ... 1-560 0-207 0-048 0-129 Drasche 

IX. Fabriksproducte. 

Saigerrückstánde aus den Antimonwerken von Szalonak (Scldaining) : 

Kückstand von dér Aufsckliessung im Chlorstrom: 42-94- Pro cent. Aus 

diesen durck Salzsáure ausziehbar : 

Eisen ... ... ... ... ... = 0-57 Procent. 
Kaik ... ... = 3-82 « 
Magnesia = 0.32 (( 
Metallfreier Rückstand = 34-62 fl 
Koidige Bestandtkeile 

lm Chlorstrom aufgescklossen : 

= 3-61 <( 

Eisen ... ... = 15-15 « 
Antimon = 23-33 « 
Schwefel ... = 18-24 <1 

99-66 Procent, Foullon. 

J. Loczka. 

m 
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(3.) V. Aurél Scherfel : Ghemische Analyse des Schicefehvassers des 

Koronahegyer (Smerdzonka) Radcs. (Naturwissenschaftl. Abhandlun- 

gen herausg. v. d. ung. wiss. Akademie. Bd. XV. Nr. 5. Budapest 1885. 

14. S. [Ungarisch.]) 

Das Koronahegyer (Smerdzonka) Bad liegt im Pienin-Gebirge an dér Mün- 

dung des Lipniker Thales und geliört zum Lechnitzer Domínium des Eperjesei' 

g. k. Bisthumes und Domcapitels. In dér Literatur wird dieses Bad in folgenden 

Werken erwahnt: 1. J. H. Crantz : Gesundbrunnen dér österreichischen Mon- 

archie. Wien 1777. 2. Ungarns Kurorte und Mineralquellen von Dr. Daviu 

Wachtel. Oedenburg 1859. Ausserdem wird dieses Bad in einer vöm Jahre 1823 

stammenden Autographie ausführlicher erwálmt und beschrieben. Diese Auto- 

graphie hat wahrscheinlich Dr. .Johann Engel, vöm Jahre 1775—1831 Oberphysi- 

cus des Zipser Comitates, geschrieben. Dieses Bad hat zwei an beiden Seiten eines 

Kesselliauses íliessende Quellén. Autor hat das zűr Analyse nötliige Wasser aus 

dér an dér linken Seite des Gebáudes íliessenden Quelle geschöpft. 

Die Temperáim-des Quellénwassers war am 23. October 1884 bei + 6*25° C. 

Lufttemperatur = 9'2° C. Sp. G. bei 14'5° C. = 1'000979. 

Qualitativ wurden folgende Bestandtheile nacligewiesen: Káli, Nátron, 

Ammon-Spuren, Kaik, Magnesia, Tlionerde, Eisenoxydul, Schwefelsáure, Phos- 

phorsáure, Kieselsaure, Borsaure-Spuren, Chlor, Scliwefelwasserstoffgas. 

Zusammenstellung de> análytischen Resultate. 

a) Die kolilensauren Salze als einfache 
Carbonate berechnet. 

In 10,000 Th. Wasser. 

Kaliumsulfat ... ... ... 1 '31711 
Calciumsulfat ... ... _ . 1‘38622 
Natriumsulfat ... ... ... 2'38672 
Natriumchlorid ... ... 1‘02702 
Magnesiumclilorid __ 0‘ 13334 
Aluminiumphosfat ... ... 0-02200 

Calciumphosfat _ ... ... 0‘00591 
Calciumcarbonat ... 0‘91000 
Magnesiumcarbonat ... _. I‘65280 
Ferrocarbonat _ 0‘00217 
Kieselsaure ... _ ... ... 0‘14500 

Síimmé dér fixen Bestandtheile 8‘98829 

Halbgebundene Kohlensáure 1‘26697 

Freie Kohlonsáure ... ... 0‘78605 
Schwefelwasserstoff ... ... 0‘09416 

Neutrale organische Substanz 0‘21600 

Summe sammtlicher Bestand¬ 
theile .... ... ... ... 1D35148 

b) Die kolilensauren Salze als entwas- 

serte Bicarbonate berechnet. 

In 10,000 Tli. Wasser. 

Kaliumsulfat 1-31711 
Calciumsulfat 1 -38622 
Natriumsulfat 2-38672 
Natriumchlorid 1-02702 
Magnesiumclilorid 0-13334 
Aluminiumphosfat 0-02200 
Calciumphosfat ... 000591 
Calciumbicarbonat 1-31040 
Magnesiumbicarbonat... 2-51855 
Ferrobicarbonat 0-00299 
Kieselsaure 0-14500 

Sunnne __ 10-25526 

Freie Kolilensaure 0-78606 
Schwefelwasserstoff ... ... 0-09416 
Neutrale organische Substanz 0-21600 

Summe ... - _ 11-35148 

Aliimon und Borsáure waren dér kiéi- Unbestimmbare Bestandtheile wie in a). 
nen Quantitát wegen nicht besíimmbav. 

-1*5] 
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Kohlensaure und Schwefelwasserstoff bei + 9-2° C. Quellentemperatur und 

760 Mm. Barometerstand in Yolumen ausgedrückt: 

a) Freie Kohlensaure in 1000 Cm.8 Wasser ... 4-1 *31 Cm.3 

b) Freie und halbgebundene Kohlensaure in 1000 Cm.3 Wasser 107'90 « 

c) Schwefelwasserstoff in 1000 Cm.8 Wasser ... ___ ... ... 6*38 « 

Den analytischen Resultaten zufolge ziililt Yerfasser dieses Wasser zu den 

muriatisch-schwefeligen oder kalkig-schwefeligen Mineralwássern. Es entlialt mehr 

Schwefelwasserstoff als das Weilbacher Schwefelwasser in Deutschland, undandert- 

lialbmal soviel als das Leibitzer, nur ist letzteres ein alkalisclies Schwefelwasser. 

In oberwáhnter Autographie des Dr. Engel wird das Koronahegyer Wasser 

bei folgenden Krankheiten als lieilkraftig anempfohlen : chronisches Gliederreis- 

seu, Rheuma, scrophulöse und syplnlitische Drüsengeschwüre, chronische Haut- 

ausschláge und veraltete Geschwüre. Innerlich bei Unterleibskrankheiten, bei 

Hamorrhoidal-, hysterischen, hypochondrisclien Affectionen und Nierenkrank- 

heiten, im Allgemeinen in solchen Fallen, wo mán das Schwefelwasser mit Erfolg 

anwendet. J. Loczka. 

(4.) A. Scherfel: Chemische Analyse dér Schmeckser Hygiea-Quelle. 

(Naturwiss. Abhdlgn, herausg. v. d. ung. wiss. Akademie. Bd. XV. 

Nr. 4. Budapest 1S85. 10 S.) [Ungarisch.] 

Diese Quelle wurde im Jahre 1883 beim Aufgraben emes Bergabhanges 

entdeckt, sie liefert táglich 72 Hectoliter Wasser. Die Temperatur dér Quelle 

war am 7. November 1884 + 6-8° C. bei + 8-8° C. Lufttemperatur. 

Das Wasser ist farblos, rein und geruchlos, es schmeckt sehr angenehm, ist 

sáuerlich, schneidend und erfrischend. Nach langem Stehen verursacht das aus- 

scheidende Eisenoxyd ein kleines Opalisiren. Sp. G. bei + 14° C. = 1‘000409. 
Die qualitative Analyse ergab folgende Bestandtlieile : Káli, Nátron, Kaik, 

Magnesia, Thonerde, Eisenoxydul, Schwefelsaure, Kohlensaure, Pliospliorsaure, 

Kieselsaure und Chlor. 

Zusammeiistellung dér ancdytischen Resultate. 

a) Die Carhonate als einfache Carbonate b) Die Carbonate als entwasserte Bicar- 

berechnet. bonate bereclmet. 

Iu 100,000 Tli. Wasser. In 100,000 Th. Wasser. 

Kaliumsulfat ... _ 0-455955 Kaliumsulfat ... ... 0-455955 

Natriumsulfat .... 0-052063 Natriumsulfat... ... - .... 0-052063 

Natriumchlorid . 0-065272 Natriumchlorid ... ... 0-065272 

Natriumphosfat . . 0-027294 Natriumphosfat 0-027294 

Natriumcarbonat * ... ... 1-094331 Natriumbicarbonat ... 1-548239 

Calciumcarbonat ... _ 1-133833 Calciumbicarbonat... 1-632000 

Magnesiumcarbonat ._ ... 0-302696 Magnesiumbicarbonat ... 0-461251 

Aluminiumphosfat... 0-045833 Aluminiumphosfat.... ... 0-045833 
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Ferrocarbonat 1-347291 Ferrobicarbonat 1 -858332 

Kieselsáure 3-391666 Kieselsáure 3-391666 

Summe dér fixen Bestand- Summe dér fixen Bestand- 

tlieile ... ... ... = 7-915734 theile 9-537905 

Halbgebundene Kohlensáure 1-622171 

Freie Kohlensáure _ ... 266*577829 Freie Kohlensáure ... = i2(j<j"577J^í2í> 

Summe aller Bestandtlieile 276*115734 Summe alléi- Bestandtlieile 276* 115734 

Die Quantitát dér Kohlensáure bei + 6-8° C. Quellentemperatur und 

760 Mm. Barometerstand in Volumen ausgedriickt : 

a) Freie Kohlensáure : in 1000 Cm.3 Wasser ... .. .. ... = 1380-80 Cm.8 

b) Freie und halbgebundene Kolilens.: in 1000 Cm.3Wasser = 1389-25,Cm.3 

Vergleichs-l'abelle dér rom Verfasser analysirten Schmeckser Mineralquellen. 

Temperatur Sp. G. 

Bestandtlieile 

: Hygiea-Quelle 
analysirt im Jahre 

' 1884. +6*8°C. 
1'000409 bei 

-j-14'3°C. 
in 100,000 Th. 

Castor-Quelle 
analysirt im Jahre 

1873. +7-2°C. 
1'00048 bei 

+15°C. 
in 100.000 Th. 

Wasser 

Pol lux-Quelle 
analysirt im Jahre 

1873. +6'8°C. 
1 000525 bei 

+15°C. 
in 100,000 Th. 

W assei- 

Csáky-Quelle 
analysirt im Jahre 

1855. +6'8°C. 
1-00036 bei 

+ 10°C. 
in 100,000 Th. 

W assei* 

Kaliumsulfat ... .. 0-455955 0-329652 0-350704 0-2298 

Natriumsulfat 0-052063 0-364806 0-413039 0-3761 

Natriumclilorid 0-065273 0-103356 0-099893 0-1224 

Natriumphosphat. 0-027294 — — — 

Natriumbicarbonat 1-548239 1-328045 1•246998 1-5515 

Calciumbicarbonat t•632000 1-229629 1-225610 I-6888 

Magiiesíumbicarbonat ... ... 0-461251 0-517737 0-670560 0-2101 

Alumiuiumphospbat __ 0-045833 0-052685 0-085684 - 

Aluminiumoxyd 0-047008 0-023469 - 

Ferrobicarbonat __ 1-858332 1-067954 1-340109 0-1662 

Kieselsáure ... __ ... ... 3-391666 3-865064 3-739579 3-5089 

Summe dér fixen Bestandtlieile 9-537905 7-905936 9-195647 7-8538 

Freie Kohlensáure ... ... 266-577829 208-316382 204-607851 177-5231 

Summe sámmtliclier Bestandth. 276-115734 217-222318 213-803498 185-3769 

Aus diesel- Zusammenstellung ist ersichtlicli, dass un tér den Schmeckser 

Mineralquellen die Hygiea-Quelle an Kohlensáure und Eisenoxydul die reiclilial- 

tigste ist. Dieses Quellenwasser kaim auch seines genügend grossen Eisengelialtes 

wegen zu Heilzwecken verwendet werden. Verfasser reiht dieses Wasser in die 

Classe dér an Kohlensáure reichen Stahlwásser. J. Loczka. 
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BERICHTE 

ÜBER DIE SITZÜNGEN DÉR UNGARISOHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

VII. FACHSITZUNG VÖM 4. JÁNNER 1888. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó. 

Naclidem dér Vorsitzende die in dér ersten Sitzung des neuen Jalires erscbie- 

nenen Anwesenden warm begrüsste, zeigte dér erste Secretar an, dass Dr. S. 

Fischer in die Reilie dér gründenden Mitglieder eingetreten ist; und dass die Herren 

Albert Bedö v. Kálnok, Landes-überforstmeister und königl. ung. Ministe- 

rialratli; 

Andor Almásy v. Szentanna, Central-Überforstmeister und königl. ung. 

Sectionsratli ; 

Béla Ruzitska, Lehramtscandidat in Kolozsvár ; 

Arnold Szauer, Beamtor im königl. ung. statistisclien Landes-Bureau ; 

die beiden Erstgenannten empfolilen durcb den ersten Secretar Dr. M. Staub ; dér 

dritte durcb Prof. Dr. A. Koch, dér vierte durcb Dr. Tb. Szontagh zűr Wabl als 

ordentlicbe Mitglieder vorgescblagen werden. 

Dér erste Secretar gedenkt aucb dér bingescbiedenen Mitglieder K. L. Ritt. 

v. Posner und Leopold Klein. 

Dr. .Túl. Szádeczky tbeilte seine geologiscben Beobacbtungen mit; die er im 

Tokaj-Eperieser Gebirgszuge zwisclien Nagy-Szaláncz und Abauj-Komlós aus- 

fübrte. Dér Vortragende bescbáftigte sicli vorzüglicb mit den bisber petrogra- 

pliiscli unbekannt gebliebenen Gesteinen des mittleren Theiles. Er bescbrieb 

z-uerst das Gestein des Berges «Tolvajbegy» und seiner Gruppé (Biotit-Ortboklas- 

Plagioklas-Quarz-Tracbyt und Rbyolit), welcbes H. Wolf und nacli ilnn Doelter mit 

dem Gesteine dér Burg Füzér identificirten, obwolil diese beiden Typen sicli von 

einander wesentlicli unterscbeiden. Er bescbrieb ferner den Biotit-Andesin-Üli- 

goklas-Quarz-Tracbyt und Rbyolit dér Berggruppe «Hársasbegy» mid «Rábabegy». 

Auf Grund des Zusammenlianges dér bescliriebenen Gesteine mit den Sedimenten 

dér sarmatiscben Epoclie bált er dieselben mit letzterer für syncbronon oder für 

nocli jünger. 

Prof. J. v. Szaró legte das von Ludwig Cseh angefertigte Profil des 

Kaiser Franz-Erbstolleu vöm Mundlocb des Stollens bis zum Pjerger Stollen vor. 

VII. SITZUNG DES AUSSCHUSSES VÖM 4. JÁNNER 1888. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó. 

Nacli Erledigung einiger innerer Angelegenlieiten wurde das von dér Gesell- 

scbaft dér Naturforscber in Kiew angebotene Tauscbverliáltniss angenommen. 
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VIII. SITZUNG DES AUSSCHUSSLS VÖM 24. JÁNNER 1888. 

Vorsitzender; Prof. Dr. J. v. Szabó. 

Dér e. Secretar legt von Seite des Filialvereines in Selmecz vor: Die Pro- 

tokolle vöm 18. Mai, 11. und 18. December 1887 ; ferner das Protokoll dér Gene- 

ralversammlung vöm 4. Janner 1888 mid scliliesslich den Gassenausweis und das 

Budget für 1888 ; welche genelimigend zűr Kenntniss genommen werden. 

Das von dér Sociedad Cientifica «Antonio Alzata» in Mexikó angebo- 

tene Tauschverhaltniss wird angenommen. 

Dér Ausscliuss spricht dér naturforschenden Gesellschaft in Danzig für die 

Ueberlassung des «Die práhistorischen Denkmáler dér Provinz Westpreussen» 

betitelten Prachtwerkes seinen Dank aus. 

Dér e. Secretar legt die Cassenbericlite für 1887 und das Einnahme- und 

Ausgabebudget für 1888 vor, welche genehmigend zűr Kenntniss genommen wer¬ 

den ; worauf nacli Erledigung einiger innerer Angelegenlieiten die Sitzung 

geschlossen wird. 

AUSZUG AUS DEN SITZUNGSPROTOCOLLEN DES FILIAL¬ 

VEREINES ZU SELMECZ. 

In dér Sitzung vöm 27. April 1887 Ideit Coknel Hlavacsek einen Vortrag 

über die «Bildung des Petrolevms und dér Steinkohle» und Alex. Kondor einen 

Vortrag über den «Bergbau von Uj-Bánya in dér Verganrjenheit.» 

In dér Sitzung vöm 7. Mai 1887 hielt S. Rákóczy einen Vortrag über 

«Meunier's Ami eliten betreffend die Entstehung und Zukunft derErde»; P. Hegedűs 

bespracli«die EigenthmnUchkeiten des Stefanganges und seiner Nebenadern.» 

In dér Sitzung vöm 25. Mai 1877 legt J. Jákó die Studie des Mitgliedes 

Bar. D. Mednyánszky *iiber die künstliche Bildung von natürlichen Mineralien 

und Gesteinen» vor. 

In dér Sitzung vöm 14. December legte L. Cseh das von ihm angefertigte 

»Profil des Kaiser Franz-Erbstollem vöm Mundloche des Stollens 6400 M. weit bis 

zum Pjerger-Stollen und die bei dieser Gelegenlieit gesammelten Gesteine vor. 

In dér Sitzung vöm 28. December zeigte F. Pelachy das von ilirn aus- 

geführte «Profil des Schachtes Kronprinz Eerdinand» und die dórt aufgesclilos- 
senen Gesteine vor. 

In dér am 4. Janner 1888 unter Vorsitz des Ministerialrathes A. Péch abge- 

haltenen Generalversammlung des Filialvereines lűelt S. Rákóczy einen Vortrag 

über die Verlegung des Humbold’schen Ventilators. Nacli Erledigung einiger 

Vereinsangelegeuheiten wurden A. Péch zum Priises und L. Cseh zum Secretar 
wiedergewahlt. 
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ÁMTIjICHE MI'LTHEILIINGEN AUS DÉR K. UNG. GEOLOGISCHEN 
ANSTALT 

Local vérein derűiig. Die kgl. ung. geol. Anstalt, welcbe bisher in einem 

Miethhause (Y1II. Museumgasse 19) untergebracht war, und dessen Ráütne 

stumme Zeugen dér erfreulichen stufenweisen Entwickelung derselben waren, 

verhess nun diesen Őrt, um im Y. hauptstádtischen Bezirke in dem neuen 

Palais des kgl. ung. Ministeriums für Landwirthschaft, Industrie und Handel 

8eine neuen, ibrn dórt angewiesenen Localitáten einzunehmen. DieVerpackung 

des riesigen Materiales dér Sammlungen und die Vorbereitungen zűr Ueber- 

fübrung desselben gesebah in den Frühjabrsmonaten und es war Eile noth- 

wendig, um bis zum Umsiedlungstermin (4. Juli 1887) diese Arbeit zu been- 

digen. In dér ersten Hálfte des Juli wurden die Sammlungen expedirt: die 

Umsiedlung selbst wurde aber dér inzwischen eingetretenen Aufnahmscam- 

pagne wegen sistirt, aber sebon in den ersten Tagén des September wurde 

die Bibliotbek und Kartensammlung transportirt; nach Riickkebr dér Insti- 

tutsbeamten aus dér Provinz wurde die Arbeit fortgesetzt, so dass bis zum 

11. Október die Mobilien dér Arbeitszimmer und des chemiscben Laborato- 

riums iibergeführt und damit die Arbeiten des eigentlichen Emzuges beendigt 

wurden. Esfolgte nun dasAuspacken und Aufstellen dér Objecte dér Samm¬ 

lungen, die innere Einricbtungder Arbeitszimmer und des ebémiseben Labo- 

ratoriums u. s. w., welcbe Arbeit noch gegenwártig im Zugé ist. 

Personalnachrichten. Durch die Ernennung des Sectionsgeologen 

Dr. Julius Pethö riiekte mittelst Erlasses des kgl. ung. Ministeriums für 

Landwirthschaft, Industrie und Handel vöm 4. November 1887, Zabl 56,267, 

in die dadurch vacant gewordene erste Hilfsgeologen-Stelle dér bisherige 

zweite Hilfsgeologe Julius Halaváts und in die so in Erledigung gekorn- 

mene Stelle des zweiten Hilfsgeologen dér bisherige dritte Hilfsgeologe 

Dr. Eranz Schafarzik vor. 

Geschenke. Die Sammlungen dér kgl. ung. geol. Anstalt vermehrten 

sich in dér jüngsten Zeit durch Geschenke wieder auf’s erfreulicbste. Ins- 

besondere: 

Erwarb Herr Andor v. Semsey für die Anstalt um den Preis von40U 6. 

die aus mehreren Hundert Exemplaren bestehende Mineraliensammlung des 

verstorbenen Oberingenieurs dér őst.-ung. Staatseisenbahn, Eugen Hamerák, 

in welcher überwiegend die Vorkommnisse von Dognácska-Vaskő vertre- 

ten sind und wodurch die berggeologisebe Sammlung unserer Anstalt 

bezüglicb dér Mineralien des zum Theil sclion aufgelassenen Eisenerzberg- 

baues von Dognácska beinabe completirt wurde. 

Ebenso trugen zűr Vermehrung unserer berggeologischen Sammlung 
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bei diekgl.ung. Bergdirection von Schemnitz miteinem sehr schönen Exern- 

plare des Hauerit; Herr Dr. Géza Horváth, Chef dér Phylloxera-Versuchs- 

station durcli Ueberlassung eines Ginnabarit von Avala in Serbien; letzteres 

Geschenk durch Vermittlung des Dr. Franz Schafarzik. 

Dér Herr Reichstagsabgeordnete Wilhelm Zsigmondy liess im Laufe des 

Sommers zu Péczel eine práhistorische Lagerstátte aufgraben, von welcher 

er die ans Tagesliclit beförderten Werkzeuge dem míg. Nationalmuseum, die 

Sáugethierreste aber unserer Anstalt schenkte, durch welche Gefálligkeit 

letztere mit einer sehr werthvollen Sammlung von altalluvialen Sáugethier- 

resten bereichert wurde. 

Dér Bergingenieur Herr Moriz Prziborszky zu Resicza überliess dér 

Anstalt unter Vermittlung des Julius Halaváts, die Resultate dér in dér 

Höhle von Sztirnik bei Resicza zuletzt ausgeführten Nachgrabungen; und 

zwar die Záhne von Ursns spaeleus, Felis spaclea, Equus sp., Elephas 

prímigenius und vermehrte dadurch die im Vorjahre aus derselben Höhle 

uns schon im Wege des Geschenkes zugekommenen Ursáugethierreste. 

Herr Prof. Dr. Moriz Staub, Volontár unserer Anstalt, schenkte uns 

einen Pferdezahn, welcher ihm von Herrn Franz Freund überlassen wurde. 

Dér fossile Rest wurde im Neusiedlersee gefunden. Elienso verdanken wir 

dér gefalligen Fürsorge unseres internen Mitarbeiters, Herrn Dr. Moriz Staub 

das schöne und instructive Profil des grossen Tunnels dér Munkács-Beszkid- 

Eisenbahn. Dasselbe erlaubt einen Einblick in die petrographische Qualitat 

und Lagerungsverhaltnisse dér vöm Tűnnél durchsclmittenen Schiehten und 

überliess dasselbe unserem benannten Mitarbeiter dér Eisenbahningenieur 

und Bauunternehmer Herr Fritz Müller auf das Gefálligste. 

Dér Grundbesitzer Herr Desiderius Paál überliess uns unter dér 

gefalligen Vermittelung des Herrn Advocaten Johann Burány das schon vor 

lángerer Zeit bei Köbölkút (Com. Esztergom) gefundene Bruchstück eines 

Unterkiefers von Rhinoceros; ferner dér Oberförster dér Primatial-Herrschaft, 

Herr Béla Szmetacsek den sehr schönen Schadel eines Wildschiccines. Für 

beide zuletzt benannte Geschenke können wir die eifrige Vermittlung unseres 

Institutsmitgliedes Dr. Franz Schafarzik constatiren. 

Herr Anton Maderspach, Cliemiker in Resicza, sandte eine schöne 

Collection von Pílanzenfossilien aus Székül ein. 

Am Wege dér Schenkung vermehrte síeli schliesslich aucli unsere 

Sammlung von Bau- und Kunststeinen durch die Gefálligkeit des Gross- 

hándlers Herrn Andreas Saxlehner mit einem Würfel aus dem von ihm 

gepachteten Marmorbruche vöm Szárhegy (Com. Csik) und in Folge dér 

Gefálligkeit des Herrn Paul Nagy mit Trachytwürfeln von Maróth (Comit. 

Esztergom). 

Die im Vorhergehenden benannten Herren habén uns zu aufrichtigem 

Danke verpflichtet. 
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Abgabc von Fachgutachtcn. Es gehört zu den Aufgaben dér kgl. ung. 

geol. Anstalt, dass die Mitglieder derselben ihre wáhrend ihrer Thátigkeit 

erworbenen Beobachtungen und Erfahrungen auch für das practische Leben 

je intensiver zu verwerthen und durch Abgabe von Fachgutachten die Zwecke 

desselben zu befördern wissen. Dieser ihrer Aufgabe konnte die Anstalt 

auch in dér jüngsten Vergangenheit entsprechen, indem das Vicegespanamt 

des Comitates Szilágy sicli mit dér Bitté an die Anstalt wendete, dieselbe 

möge behufs Untersuchung des gebohrten artesischen Brunnens von Ziláh 

einen Fachmann aussenden. Die Direction betraute mit dieser Aufgabe den 

Chefgeologen, Dr. Karl Hofmann, dér aus eigener Autopsie die geologischen 

Yerháltnisse dieser Gegend kenut. Wir können dem hinzufügen, dass die 

Anweisungen des benannten Chefgeologen bereits vöm schönsten Erfolg 

gekrönt wurden. 

Dér Yerwerthung dér bei Gelegenheit dér auf wissenschaftlicher Basis 

vermittelten Aufnahmen zűr Beförderung dér Zwecke des practischen Lebens 

hat sicli in jüngster Zeit ein neues Féld durch die Schaffung des Gesetzes 

vöm Wasserrecht eröffnet, welches fordert, dass das Schutzgebiet dér Heil- 

quellen durch einen Geologen bezeiclmet werde. 

In Folge Aufforderung des holien kgl. ung. Ministeriums für Land- 

wirthschaft, Industrie und Handel hat die Direction zűr Effectuirung dieser 

wichtigen Agenden drei Mitglieder dér Anstalt bezeiclmet u. zw. den Berg- 

chefgeologen Alexander Gesell, den Hilfsgeologen Dr. Theodor Posewitz 

und den Privatgeologen und externes Mitglied dér Anstalt, Dr. Thomas 

Szontagh; welche in dér jüngsten Vergangenheit schon in mehreren Falién 

ihrer Aufgabe entsprechen konnten; die Direction dér geologischen Anstalt 

selbst wirkt in diesen Fachfragen als das ámtliche Organ des hohen Mi¬ 

nisteriums. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

XVIII. KÖTET. 1888 MÁRCZIUS-ÁPRILIS. 8-4. FÜZET. 

VIZTISZTA SPHALERIT SVÉDORSZÁGBÓL. 

Dr. Krenner József SÁNDOR-tó'l. 

(Előadatott a m. Földtani Társulat 1887. márczius hó 2-án tartott szakülésén.) 

(Ehhez az I-ső tábla 1—9-ik ábrái). 

A nemzeti muzeum ásványtára nemrég Mossgrufvanból Nordmarken- 

ben egy példány jacobsitot kapott. 

Nevezett ásvány apró kristályai piszkos fehér, apró, szőlő alakú anya¬ 

kőzeten telepednek, míg az utóbbinak likacsaiban 0‘5—3 mm. nagyságú 

víztiszta, gyémántfényű kristályok vehetők észre. 

E kristályok dodekaederszerü hasadást mutatnak es sphaleritnak bizo¬ 

nyultak. Közöttük leggyakrabb a táblás alak 3, 6 egész 12 oldallal; e táblák 

sokszor igen vékonyak* (1, 3. ábra). Találunk azonban tiszta tetraédereket 

is, vagy a tetraédert a hexaeder által tompított éllel (2. ábra). Csúcsai néha 

az ellentetraeder által vannak tompítva, és gyakran a két alak közelítőleg 

geometriai oktaéderré növi ki magát. 

Sajátszerű külsejüek azon egyének, melyeknél a rhombtizenkettős is 

szerepel. Ennek lapjai megtámadva, étetve vannak, selyemfenyüek vagy csil- 

lámlósak, majd bágyadtfényűek, csak itt-ott maradt meg rajtuk nehány apró 

szabálytalan alakú folt a dodekaederlapok eredeti intensiv fényével. 

A dodekaederlapok az oktaéderéllel párhuzamosan, lépcsőzetesen ros- 

tozottak. A rostok hosszirányukban, egyes szótszaggatott részekből összetet¬ 

tek, kévéssé fűrészesek, és a positiv tetraederlappal együtt tükröznek. 

Az 5. ábra ilyen módon kifejlődött kristálynak positiv oktánsát mutatja 

a megmart felületekkel (étetesi sávokkal), a dodekaederlapoknak még épen 

maradt fényes rudimentjével.** 

* A vékony sphalerittáblák a mikroskop alatt tökéletesen isotropoknak bizo¬ 
nyulnak, a kettőstörésnek nyomát sem mutatják. 

** A többi tetraóderlap ezen schematikus ábrából elhagyatott. 

(49) Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. 6 
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Ilyen megtámadt egyéneknek negatív tetraederlapjának rajzát ellenben 

a 6. ábrában látjuk. 

A rostok itt szintén az oktaederéllel párhuzamosak, azonban az azok 

által képezett háromszögek csúcsai legömbölyödtek vág}- «hegyezettek», s e 

mellett kissé hullámosak, érdesek. 

A meg nem támadt kristályoknál a két tetraéder vagy sima minden 

rajz nélkül, a mely esetben azonban a negatív mindig valamivel gyöngébb 

fényii, vagy pedig jellemző rajzok által vannak kitüntetve. 

A negatív tetraéder az oktaeder-élekkel párhuzamosan rendkívül fino¬ 

man háromszögesen rovátkolt, és pedig a háromszög csúcsai gyakran kissé 

legömbölyödtek (4. ábra). 

A positiv tetraederlapok ha nem egészen simák, vagy felduzzadt 

görbe a kagylós törésre emlékeztető sávokat mutatnak, vág}7 az ismert, ez 

esetben igen kicsiny görbe háromszögű, néha ditrigonal plateauszerű vagy 

hegyes dombocskákkal ékesítettek. Mindezek a jelenségek egy negyvennyol- 

czasra utalnak. Az 5. ábra felvilágosíthatja a mondottakat. 

Megjegyzendő, hogy a dombocskák a világosság kedvéért a rajzban 

aránylag nagyítva lettek. 

Minthogy a vékony táblák alakjukat a túlságosan kifejlődött ellen- 

tetraederlapnak metszése által nyerik, világos, hogy az egyik főlap a positiv, 

a másik vele párhuzamos a negatív tetraéderhez tartozik. 

Az önálló tetraédereket mindig, a dominálókat azonban többnyire nega- 

tiveknek találtam (7. és 8. ábra). Az utóbbi táblás alak a gyakoribb, mind¬ 

kettőben a vonalzott lapok a dodekaederlapok. 

A tetraéder jellegét a Becke * által javasolt és használt étetési mód¬ 

szerrel határoztam meg, feltételezvén, hogy vas- és manganmentes sphale- 

ritnek tetraederjei az étetőszer irányában épen úgy viselkednek, mint a vas- 

és mangantartalmuak, melyeket nevezett búvár megvizsgált. 

Megjegyzendő azonban, hogy a víztiszta svéd sphaleritek ornamenti- 

tikája nem hódol azon szabálynak, melyet Becke az ő észleléseiből leve¬ 

zetett, a mennyiben a görbe vonalokkal ékített tetraederlapok az étetésnél 

fényesek maradnak, és ezért positiveknek tekintendők, míg az egyenesen 

vonalzott lapok érdesek lesznek, és így negativeknek tartandók. Épen 

ellenkezője ez annak, a mi Becke szerint például a rodnai sphaleriten 

észlelhető. 

Ikerképződések igen ritkák, csakis táblás kristályoknál észlelhetők. Ily 

esetben a tábla egyik főlapjához látunk egy vékony, a másik egyénhez tar¬ 

tozó lemezkét forgatott állásban odanőve. 

A nemzeti muzeum példányán, mely Pech úrtól Berlinben származik, 

a jacobsit-kristályokon kívül még tejes vagy kissé vőrhenyes caleitot, azon- 

: Tschermak, Min. petrogr. Mitth. V. 457. 1. 
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kívül vörös ibolyaszínű sávok nyalábjait látjuk, melyek manganepidotra 

emlékeztetnek, de a vizsgálat után hcimafibritnak bizonyultak. 

* * * 

Mossgrufvani synadelphit-példányokon is találni táblás alakú sphaleri- 

tet, mely, ha egészen átlátszó, mégis kevéssé szürkés zöldre van színezve. Em- 

líttetik, hogy a synadelphit baryton is ül. Azon darabokon, melyek kezeimben 

voltak, föntebbi arsenatot sphaleritekre láttam nőve, mely utóbbiak azonban, 

eltekintve az erősebb fénytől, némileg külső hasonlatosságot mutatnak ezen 

bányahelynek szürkés baryttábláival. 

A VEZÚV í PSEUDOBROOKIT. 

Dr. Krenner J. SÁNDOR-tól. 

(Előadatott a m. Földtani Társulat 1887. márezius lió 2-án tartott szakülésón.) 

(Ehhez az I-ső tábla 10-ik ábrája). 

Azon érdekes ásványt, melyet dr. Koch Antal 1 az arany hegyi trachyt- 

jában talált, és melyet titantartalmánál és a brookittal való hasonlatosságánál 

fogva pseudobrookitnak nevezett el, — mint ismeretes, — Gonard1 2 a Montd’ori 

Riveau Grandon és Lewis3 a jumillai apatitdús eruptivkőzetben is észlelte. 

Ezen ásvány legújabban modern lávában is figyeltetett meg, és pedig 

olyanban, mely Európa egyik vulkáni főtűzhelyéről származik.4 

Ugyancsak 1872-iki vezuvi lávadarabon, — mely íölirása szerint két 

új ásványt, a crifiolitot és a belonesiát tartalmazza, — láttam vékony fekete erő¬ 

sen fénylő oszlopocskákat, melyeket pseudobrookitnak ismertem fel. 

Ezen apró kristálykák, melyeknek hossza 1 mm. és vastagsága 02— 

0*3 mm., .vagy a prisma által okozta rhombszerű vagy ezen alak és a haránt¬ 

lap által meghatározott hatszöges keresztmetszetet mutatnak, míg végüket 

egy doma határolja. (10. ábra.) 

A 210 prisma lapjainak hajlása az 100 harántlapokhoz egy jól kifejlő¬ 

dött kristálynál, a következő: 

ma 210 . 100 = 25° 41' 

2l0 . 100 = 25 55 

1 Akad. Mathem. természettud. közlemények 1878, XV. 37. 1. 
2 Lasaulx, Sitzungsber. d. scliles. Ges. f. vaterlánd. Cult. 1879, Febr. 
3 Zeitschr. f. IÁryst. und Min. 1883. VII, 181 1. 
1 Különben más vulkáni kőzetekben is ismertetett tel a pseudobrookit kisebb 

nagyobb biztonsággal, ügy találta azt Mügge O. az azori trachytszerű kőzetekben 
(N. Jabrb. 1883. II, 196. 1); Doss B. a syriai basaltokban; (Tschermak, Min. Petr. 
Mittheil. 1886, VII, 505. 1.); Berwertli a Jan Meyeni kőzetekben. — Thürach 
a rhöni bazalti.ffákban etc. etc. 
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210 . 100 = 25° 48' 

2T0.100 — 25° 56' 

a miből 25° 50' közepertók következik. 

A 103 doma hajlása ugyanazon oldallapokhoz 

ea 103.100 = 69° 14' 

103 . T00 = 69° 26' 

miből 69° 20' középórtek következik. 

Ezekből e vezuvi ásványnak tengelyaránya kiszámítva 

a : b : c = 0-9683 : 1 : 1*0957 

A pseudobrookitnak az ásványrendszerben illető helyére nézve némi 

bizonytalanság uralkodik, a minek oka pontos chemiai elemzésének hiányá¬ 

ban keresendő. 

Ismeretes, hogy ezen ásványt majd a brookit, majd a titanvas mellé állí¬ 

tották. Koch a titánvasanyag rhombos modifikatiójának tartja, Groth 1 

ellenben, a ki a b és a c tengelyt felcserélte, igen vasdús brookitnak. 

Kenngott 2 ellenvetéseket tett az első felfogás ellen, míg vöm Rath 3 

tekintettel a rostok különböző irányára a második ásványnyal való összeegyez¬ 

tetését meg nem engedhetőnek véli, épúgy dr. Schmidt Sándor,4 a ki a két 

ásvány közti tetemes szögkülömbségekre utal. 

Én részemről egy más analógiára akarok figyelmeztetni, tudniillik a 

pseudobrookit geometriai összhangzására Guiscardi 5 guarinitjával. 

A guarinit oly ásvány, mely a Vesuv sanidinbombáiban található, 

felfedezője eleinte tetragonalisnak tartotta, később azonban v. Láng6 

a British Museum példányain megfigyelt optikai tulajdonságai alapján rhorn- 

bosnak határozta meg, azonban az egyének tökéletlen kifejlődése miatt 

csakis két tengelynek arányát számíthatta ki. Végül Brezina7 GuiscARDi-nak 

újabb adatait tette közzé, a ki utólagosan tökéletesebb kristályokon a harma¬ 

dik tengely relatív hosszát is meghatározhatta. 

V. Láng és Guiscardi szerint a guarinit szögei a következők: 

110 . 100 = 45° 19' 

101 . 100 = 69 38 

a miből a következő tengelyarányt számították ki: 

a : b : c = 1 : 0‘9892 : 0*3712 

1 Zeitschr. f. Krist. und Min. 1879. III. 307. 1. 

2 N. Jahrb. f. Min. 1880, 166. 1. 

3 Sitzungsb. d. Niederrh. Ges. f. Natúr und Heilk. 1879, márczius. 

4 Földt. Közi. 1878, VIII, 273. 1. és Természetr. Fűz. 1880, IV, 320. 1. 

Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1858, X, 14. 1. 

0 Tschermak, Min. Mitth. 1871, 81. 1. 

7 Tschkrmae, Min. Mitth. 1874, 285. 1. 
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Ha már most evvel a pseudobrookit relatív tengelyhosszait — minek¬ 

után a főtengely egyliarmadra megrövidíttetett—összehasonlítjuk, a mint 

azokat dr. Schmidt S. dr. Koch A. adataiból kiszámította 

Pseudobrookit, Aranyi hegy 

a: b : c = 0-9978 : 1 : 0'3784* 

xígy a kettő közti összhangzás feltűnő. 

Megjegyzendő, hogy mind a két ásványnál az analóg prizmás alakok 

észleltettek; úgy 

Guarinit (11. ábra) 

o = 110 megfelel 

e = 101 « 

és a szögek 

Guarinit 
Po 100 . 110 = 45° 19' 

Pe 100 . 101 = 69° 38' 

Pseudobrookit (9. ábra) 

1 = 110 
e = 103-nak 

Pseudobrookit 
al 100 .110 = 44° 56' 

ae 100 . 103 = 69° 14' 

Mindakét ásványról csak tökéletlen elemzés ismeretes; úgy talált Koch 

az aranyi pseudobrookitban: 

Titansav 52*736 

Yasoxyd 42-288 

Izz. veszt. 0*696 

95-720 
Guiscardi a vesuvi guarinitban : 

Kovasav 33-638 

Titansav 33'923 

Mész 28-011 

Vasoxyd 1 . 

Manganoxyd | “5'°m°k 

95-572 

E két elemzés mindegyikében hiányzik 4%, és az oxydatio fokának 

kérdése az első elemzésnél nyílt maradt. 

Guiscardi elemzéséből a guarinitre nézve a titanit vegyi képletét 

vezeti le, és az első ásvány az utóbbinak 

CaO SiOa TiOa 

dimorph tagjának tartatik. 

* E két titanvegy tengelyhosszára nézve még nagyobb összhangzást lehetne 

elérni, ha az egyiknek kristályait a függélyes tengely körül 90°-kal forgatjuk. Én 

azonban tekintettel a kettőnek táblásszerű kifejlődésére a föntebbi állást választottam. 
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Ha már most e két ásvány geometriai összhangzásából a chemiai analó¬ 

giára lehetne következtetni, és ha a Guiscardi által szolgáltatott vegyképlet 

csakugyan a vesuvi ásvány valódi összetételének felelne meg, úgy tekin¬ 

tettel a Koch által nyert alkatrészekre a pseudobrookitnál 

FeO (TiO2)'2 

megfelelő alkat lenne várható. Azonban megjegyzendő, hogy a Koch 

által nyert analitikai eredmények a föntebbi schemába nem illenek be. 

Mindenesetre a pseudobrookitnak pontos chemiai elemzése, a melyhez 

Koch ur már az anyagot gyűjtötte, végleges felvilágosítást fog adni az egyik 

ásvány chemiai alkata felől, es tán irányadó is lesz a másik ásvány chemiai 

alkatára vonatkozó nézetre1. 

Hogy visszatérjünk ásványdarabunkra, úgy ez fekete és vörheny szürke, 

részben kevéssé hólyagos,2 compaet, kongó, üde lávadarab, melynek egyik felü¬ 

letén meglehetős kemény, barnássárga okereskereg vehető észre, a mint ez 

a felületesen elmállott láváknál tapasztalható. Ezen telepedik két rosszul 

kifejlődött piszkos sárga kristály, mely vörös papirmutatóval van meg¬ 

jelölve és mindenesetre a crifiolitnak felel meg. 

Azonkívül látni a kéregén számtalan gipszkristályt es íoszlányszerüen 

határolt vékony hámatitlemezkét; kevésbbé feltűnőek azonban a többnyire 

sárga kéregbe nőtt, gyér pseudobrookittük. Különben nem lehetetlen, hogy az 

utóbbiak azok, melyeket az ismeretlen olasz autor3 belonesia névvel jelölt 

meg, minthogy a sárga indicesek, melyek ezen űj faj megjelölésére szolgál¬ 

tak volna, hiányoznak. Azonkívül látunk két derékszögű, részben oker 

által bevont papirvékony anhydrit táblát, mely egy barázdába egész ügye¬ 

sen van beragasztva. 

A példány dr. ScHUCHARD-tól származik, a nemzeti múzeumnak pedig 

Semsey Andor ajándékozta, kinek ezért e helyen is köszönetemet nyil¬ 

vánítom. 

1 Azon esetre, ha a két vulkáni titanásvány csakugyan isomorph, úgy a pseu- 

clobrookitban a vas mint oxydul, kell, hogy jelen legyen. Ha már most Koch által 

a pseudobrookitban talált titansavból indulunk ki, mely 52'73°/»-ot teszen, úgy 

Fe Ti03-ra, azaz a titansavas vasoxydulhoz vezettetünk, mely — mint ismeretes — 

52’6% titansavat tartalmaz. Különben v. ö. Kenngott 1. c. is. 

2 A hólyagos üregekben barna csillámlemezek ülnek. 

3 A tárgyjegy igy hangzik : 

Crifiolite n. sp. (indice rosso) 

Belonesia n. sp. (indice giallo crist. aciculare) 

Anidrite crist. laminare. 

De un masso antico incastonata nella lava vesuviana dél 1872. 
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ADAT BUDAPEST ALTALAJANAK ISMERETÉHEZ. 
FkANZENAU ÁGOSTON-tÓl. 

(Előadatott a m. Földtani Társulat 1887. április 6-án tartott szakülésén.) 

(Ehhez a II. tábla.) 

Az állandó országház építési végrehajtó bizottság megfázásából Zsig- 

mondy Béla mérnök úr az építendő parlament telkén különböző mélységű 

fúrólyukakat, számszerűit 18-at mélyesztett a talajnak a mélységben való 

megvizsgálása czéljából. A fúróval áthatott mélyebben fekvő képződmények 

anyagának legtöbbjéből a benne levő szerves maradványok kikeresésére és 

azoknak meghatározása által a rétegek korának megállapítására próbák 

tartattak meg. Ezeknek átdolgozására Zsigmondy Béla úrtól felszólíttattam, 

Összesen 27 próba bocsáttatott rendelkezésemre azon kijelentéssel, hogy tet¬ 

szésem szerint választhatom ki a tüzetesebb vizsgálatra az egyes próbákat. 

Megbízatásomban leghelyesebben véltem eljárni, lm minden próbából leg¬ 

alább egy reszt nézek át. A XH-vel jelölt fúrólyuk 9*30 m. melységéből 

származó és a XY-tel jelölt fúrólyukból származó próbák kivételével mind¬ 

egyikből körülbelül a fel mennyiséget, amazoknak, az anyag nagy mennyi¬ 

ségénél fogva, azonban csak egy részét dolgoztam át. 

Valamennyi próba már részben iszapolva és agyagból származónak volt 

mondva, habár egyesek, az iszapolási maradók után Ítélve, nagyon is homo¬ 

kosak lehettek. 

Feladatom gyorsabb megoldása végett a próbákat még egyszer iszapol- 

tam, miután bennük még igen sok agyag volt, mely az őslénytani anyag 

kikeresését nem csak tetemesen megnehezítette volna, hanem egyszersmind 

késleltette volna is. Az így előkészített próbákból sikerült egy 87 alakból 

álló faunát találnom, melynek legtöbbje a mikroskopikus alakokhoz, a 

fóraminiférákhoz, kevesebb a kagylókhoz és csigákhoz és legkevesebb a 

rákokhoz (ostracodák) és halakhoz tartozik; vegre egy növénynek magvából 

is találtam nehány példányt. 

I. 

Az egyes iszapolt próbák anyagának és a benne előforduló szerves 

maradványok ismertetése. 

Az I-gyel jelölt fúrólyuk 13*67 m. melységéből származó iszapolás után 

visszamaradt anyag legnagyobb részében különböző nagyságú quarz-szemek¬ 

ből, alárendelten opálszilánkokból, meszes részekből, csillámból, igen szép 
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vörös gránátokból, kevés pyrit-kiválmányból, szénrészekből, és igen sok a 

mágnes által kivonható vasrészből áll a következő faunával: 

Haplophragmium rotundidorsatum, Hantk. 

Nodosaria intersita, n. sp. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Marginulina subbulata, Hantk. 

— sp. Egy az első négy kamrából álló töredék, mely talán 

a M. pedum, d’ORB.-lioz tartozhatnék. 

Cristellaria perinsignis, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. Néha széles karimával 

és nagy köldökkoronggal, néha ellenben elenyésző 

karimával és alig észrevehető központi koronggal. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— depauperata, Ess. A. Sitzb. dér k. Akad. dér Wiss. 

in Wien. 48. kötet. I. rész. YIH. tábla 90. ábrával 

egyező alak. 

- tangentialis, Rss. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. Ezen fajhoz számítom azon a T 

Dutemplei, d’ORB.-hoz közel álló alakokat, melyeknek 

felső oldala jóval magasabb mint amazé, sőt néha az 

alsó oldal magasságát is érik. el 

— Roemeri, Rss. 

— lacida, Rss. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Rotalia Girardana, Rss. Egynéhány példánynál igen jól kivehető 

az utolsó előtti kanyarulathoz simuló keskeny rés 

alakú nyílás. 

Polystomella crispa, Lám. Keskeny alak. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Igen rongált, kopott felületű pél¬ 

dányok. Bemosottaknak tekinthetők. 

Dcntalium entalis, Linn. Töredékek. 

A II-vel jelölt fúrólyuk próbájában a gránátok híján ugyanazon anya¬ 

gok vannak, mint az előbbiben. Faunája a következő: 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 
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Piobulina inornata, d’ORB. 

Polymorphina sororia, Ess. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Textilaria carinata, cI’Orb. Igen keskeny karimája, hosszúkás 

alak, mely a T. attenuata, Rss.-al azonos. Utóbbit 

maga Reuss egyesítette az előbbivel. 

— sp. Töredék. 

Truncatulina Ungeriana, d'ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

— taeniata, Born. 

— Poemeri, Ess. 

— lucida Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Polystomella crispa, Lám. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Az I-gyel jelölt fúrólyuk 13*67 m. 

mélységéből származó alakokkal egyező. 

Nummulites sp. Tökéletesen kopott felülettel bíró nagyobb alak. 

Dentalium entalis, Lin. 

A Ill-al jelölt fúrólyuk 7-75 m. mélységéből vett próba iszapolás után 

igen finom quarz-szeinekből, csillámból és a mágnes által vonzott vasrészek- 

böl áll, következő szerves maradványokkal: 

Quinqucloculina sp. közelebbről meg nem határozható töre¬ 

déke. 

Dentalina sp. két kamrából álló töredéke; a kamrák gömbö¬ 

lyűek ; talán a I). pauperata-hoz tartozik. 

— sp. szintén csak két kamrából álló töredeke ; a kamrák 

széles alappal vannak egymáshoz nőve, a mint azt 

Hantken: «A Clavulina Szabói rétegek faunája» 

czímű munkájában a XH-dik tábla 18 ábrában rajzolt, 

de elnevezés nélküli alaknál látjuk. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Pobulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Polymorphina probléma, d’ORB. var. deltoidea, Ess. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— kallomphalia, Gümb. Tökéletesen megegyezik a Ham¬ 

mer környékén levő márgából leirt alakkal. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 
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Rotalia Haueri, d’ORB. 

— Girardana, Rss. 

Ugyanazon fúrólyuk 8-0 m. mélységéből vett próba anyagára nézve 

megegyezik az előbbivel, de a benne talált szerves maradványok következők : 

Nodosaria Beyrichi, Neug. az első két kamrából álló töredéke. 

Dentalina sp. egy a N. soluta, Rss.-lioz tartozható töredéke. 

— sp. Azonos az előbbi próbából említett és Hautken 

által el nem nevezett alakkal. 

Cristellaria arcuata, d’ORB. 

Robulina calcar, L. var. adtrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— grata, Ess. 

— arcuato-striata, Hantk. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— TJngeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

-— Rocmeri, Ess. 

— proquinqua, Ess. 

lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Girardana, Ess. 

Polystomella Listai, d’ORB. 

E fúrólyuk 100 m. melységéből átvizsgált próba anyaga ugyanaz, 

mint a közvetlen előbbi, következő faunával: 

Biloculina, sp. Kerek alakú. 

Dentalina, sp. három kamrából álló töredéke, a kamrák elseje 

tövisnyujtványnyal bir. Úgy a D. consobrina, d’ORB.- 

hoz valamint aD. pauperata, d’ORB.-hoz is tartozhatik. 

— sp. A tűs kény ujt ványnyal biró kezdőkamra a többi 

kettőhöz viszonyítva igen nagy. Töredék. 

Margimdina subbulata, Hantk. három kamrával biré töredéke. 

Robulina inornata, d’ORB. 

Polymorphina gibba, d'ORB. 

— probléma, d’ORB. var. deltoidra, Ess. 

Bolivina Beyrichi, Rss. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— Ungcriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

(58) 
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Truncatulina taeniata, Born. 

— Roemeri, Ess. 

— lucida. Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

A IV-el jelölt fúrólyuk próbájának maradéka az iszapolás után olyan, 

mint az előbbi háromé, csakis a quarz-szemek nagysága van tágabb határok 

közt mint amazoknál, faunája a következő: 

Robulina calcar, L. var. cidtrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Texlilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina osnabrugensis, Ess. 

— taeniata, Born. 

lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Polystomella crispa, Lám. 

Dentalium entalis, Linn. 

Alvania Moulinsi, cI’Orb. 

Az Y-tel jelölt fúrólyuk próbája az előbbihez hasonló, de opálszilánkok 

es gránátok is vannak meg benne. A következő alakokból álló faunát sikerült 

találni: 

Haplopliragmium rotundidorsatum, Hantk. 

Quinqueloculina triangularis, d’ORB. 

Nodosaria intersita, n. sp. 

Dentalina, sp. töredéke, mely a I). consobrina, d’ORB. vagy a 

D. pauperata, d’ORB. egy részét kepezi. 

Glandulina discreta, Ess. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— depauperata, Ess. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

— taeniata, Born. 

—- lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. E faj egyes példányainál a szélt 

körülvevő karima igen keskeny, néha pedig a kamrák 

által alkotott karélyok eltűnnek. 
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Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Nummulites pygmaea, Hantk. A más, azelőtt leirt előfordulással 

azonos. 

Dentalium entalis, Lin. 

az előbbihez tökéletesen hasonló. A Vl-tal jelölt fúrólyuk 15*49 m.mélysé¬ 

géből vett próbaanyaga, benne a következő szerves maradványokat sikerült 

találni: 

Haplophragmium rotundidorsatum, Hantk. sérült példányai. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inamat a, d’ORB. 

— tangentialis, Ess. 

grata, Rss. 

Truncatulina Ungeriana, d'ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

Pulvinulina ambonata, Rss. 

Nummulites pygmaea, Hantk. kopott felülettel. 

Dentalium entalis, Lin. 

Bairdia, sp. 

A VH-tel jelölt fúrólyuk 8*0 m. mélységéből nyert próba iszapolás 

után igen finom quarz-szemekből, csillámból és a mágnes által kivonható 

vasrészekből áll, a következő szerves maradványokkal: 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

taeniata, Born. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Eotalia Girardana, Rss. 

Növénymagvak. 

E fúrólyuk 10*0 m. mélységéből vett próba az előbbivel egyező, faunája 

a következő: 

Cristellaria perinsignis, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 
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Truncatulina Roerneri, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Ugyanazon anyagú a VlII-al jelölt fúrólyuk 12*04 m. melységéből 

való próba is. A benne talált szerves maradványok a következők : 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— Roerneri, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Dauer i, d’ORB. 

— Girardana, Ess. 

Hason anyagú a IX-czel jelölt fúrólyuk 8*0 m. mélységéből való próba, 

következő alakokkal: 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Uvigerina pygmaea, d’ORB. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei. d’ORB. 

— Ungeriana, d’ORB. 

— taeniata, Born. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Ugyanazon anyagokból áll e fúrólyuk 14 m. mélységéből vett próba is. 

A benne talált szerves maradványok ellenben a következők: 

Quinqueloculina, sp. Töredék. 

Nodosaria Beyrichi, Neug. Töredék. 

Cnstellaria arcuata, Phil. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— Ungeriana, d’ORB. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Girardana, Ess. 

Az előbbihez tökéletesen hasonló anyagú e fúrólyuk 17 m. mélységéből 

nyert ]jróba is. Szerves maradványai azonban a következők: 

Gaudryina siphonella, Ess. 

Quinqueloculina Ungeriana, d’ORB. 

Nodosaria intersita, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 
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Robulina inornata, cTOrb. 

Truncatulina Ungeriana, d’OrtR. 

— Roemeri, Ess. 

— costata, Hantk. Az alsó oldalon kis köldökkoronggal. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Dentalium entalis, Lin. 

Alvania Móniin U, d’ÜRB. 

Növénymagvak. 

A IX-czel jelölt fúrólyuk 20'0 m. mélységéből ugyanolyan anyagú 

próba került ki mint az élőbbemből; de következő szerves zárványokkal: 

Nodosaria intersita, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ÜRB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ÜRB. 

— osnabrugensis, Ess. 

— taeniata, Born. 

— costata, Hantk. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. 

Rotalia Haueri, d’ORB. 

Növény magvak. 

Hason anyagú az előbbiekkel a IX-czel jelölt fúrólyuk 23.0 m. mélysé¬ 

géből nyert próba is. A belőle kiszedett fauna a következő: 

Gaudryina Rqussi, Hantk. 

Nodosaria Beyrichi, Nnüg. Egy csak két kamrából álló példány. 

acuminata, Hantk. Töredék ez alak alsó részéből. 

— sp. Egy kamrából álló és tüskékkel fedett töredék. 

Robulina inornata, d’ÖRB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— Roemeri, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Az előbbeniekhez hasonló anyagú e fúrólyuk 26*0 m. mélységéből vett 

próba is; faunája pedig a következő: 

Dentalina, sp. Talán a 1). pauperata, d’ORB.-lioz tartozó három 

kamrából álló töredék. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

inornata, d’ÜRB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 
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Truncatulina taeniata, Born. 

— Roemeri, Ess. 

Pulvinulina Haidingeri, d’ORB. 

— umbonata, Ess. 

Anyagára nézve azonos az előbbeniekkel ugyanazon fúrólyuk 29*0 m. 

mélységéből iszapolt próba is, melyben a következő fauna találtatott; 

Dentalina, sp. Mint az előbbeni próbában. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, cTOrb. 

— sp. Az utolsó kanyarulaton csak 5 kamra látható, 

melyeknek varratvonalai kiállók, különben az alak 

annyira rongált, hogy közelebbi meghatározást nem 

enged. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Girardana, Ess. 

Végre e fúrólyuk legmélyebb pontjából, 29‘44 m. mélységből vett próba 

anyaga is megegyező az előbbiekével; szerves maradványai pedig: 

Dentalina, sp. Talán a D. elegáns, d’ORB. töredéke, 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

Pulvinulina Haidingeri, d’ORB. 

— umbonata, Ess. 

Rotalia Girardana, d’ORB. 

Növénymagvak. 

A Xll-vel jelölt fúrólyuknak 9’30 m. mélységéből kikerült iszapolt próba 

különböző nagyságú quarz-szemekből, csillámpikkelyekből, közönséges opal- 

szilánkokból, kőszénrészekböl, igen kevés a mágnes által vonzott vasrészek¬ 

ből és héjtöredékek nagy mennyiségéből áll, a következő faunával: 

Robidina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Polymorphina probléma, d’ORB. var. deltoidra, Ess. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Igen kopott felületekkel. 

Pectunculus, sp. Két kicsi héj töredékei. 

Cardium, sp. Egy nagy héj töredékei. 

— sp. Két alig 2 mm. magas, kopott példány. 
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? Venus, sp. Töredék. 

Corbula, sp. Töredék. 

Dentalium entalis, Lin. Néha egészen 1 cm. hosszú töredékek. 

Turritella Archimedis, Brong. Két töredék. Az egyik a jellemző 

első 5, a másik három kanyarulattal. 

— sp. Igen kopott, egy kanyarulatból álló töredék. 

Scalaria, sp. három kanyarulattal. Hosszirányú hordái távolabb 

állanak mint a S. clathratula, Turt.-nál. 

Natica, sp. A faj meg nem határozható, miután mindkét példány 

szájszéle letörött. 

? Valvata, sp. Nagyon kopott felületű hej töredéke. 

Alvania Moulinsi, d’ORB. A példányok alig 1*5 mm. magasak. 

— sp. A mennyire a hiányos hej következtetést 

enged alakunk közel áll az A. veliscensis, v. 

Schw.-hoz. 

Eulima, sp. Az E. Eichwaldi, Hör.-hoz közel álló alakja. Négy 

kanyarulatból álló töredék. 

? Niso, sp. Négy kanyarulatból álló töredék. 

? Phasianella, sp. Töredékek. 

Cerithium, sp. Talán a C. vulgatum, Brug. var.-hoz tartozik. 

Buccinum, sp. Öt kanyarulatból álló töredék. A mennyire 

alakja es a héj kopottsága következtetést enged, 

a B. prismaticum, Brocc. alakcsoportjába tar¬ 

tozik. 

Fusus, sp. Töredék, melynek hejdiszítése élénken emlékeztet a 

F. bilineatus, Partsck.-ra. 

Az opálszilánkok és a héjtöredékek kivételevei ugyanazon anyagokból 

van összeteve a XlII-mal jelölt fúrólyuk 13*31 m. mélységéből vett próba, 

mint az előbbi. Faunája a következő: 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Cristellaria perinsignis, n. sp. 

Robidina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Sphaeroidina austriaca, TOrb. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutcmplei, d’ORB. 

— Uvgeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

costata, Hantk. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 
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Epistomina Partschi, cTOrb. sp. 

Rotalia Haueri, cTOrb. 

Rotalia ambigua, n. sp. 

Dentaliim entalis, Lin. 

Alvania Moulinsi, cTOrb. 

Pisces (dentes). 

A XTV-gyel jelölt fúrólyuk 8‘0 m. mélységéből vett próba anyaga 

hasonló az előbbihez. A belőle kiszedett kövületek pedig a következők : 

Nodosaria latejugata, Gümb. 

Dentalina, sp. Töredék. Talán a D. pauperata, cTOrb. első négy 

kamrája. 

Robulina vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, cTOrb. 

TJvigerina pygmaea, cTOrb. Hosszúkás alak. 

Textilaria carinata, cTOrb. 

Truncatulina Ungeriana, cTOrb. 

taeniata, Born. 

— Roemeri, Rss. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Haueri, cTOrb. 

— Girardana, Rss. 

Dentalium entalis, Lin. 

Alvania Moulinsi, cTOrb. 

Az előbbi próbával megegyező a XlV-gyel jelölt fúrólyuk 9‘60m. mélysé¬ 

géből származó próba is. Faunája a következő fajokból van összetéve : 

Quinqueloculina triangularis, cTOrb. 

Nodosaria Beyrichi, Néug. 

— sp. Töredék. Egy elliptieus kamra nyolcz bordával 

Robulina inornata, cTOrb. 

Truncatulina Ungeriana, cTOrb. 

-— osnabrugensis, Rss. 
Pulvinulina umbonata, Rss. 
Rotalia Haueri, cTOrb. 

— Girardana, Rss. 

A XV-tel jelölt fúrólyuk próbája az előbbinél említett alkatrészeken 

kívül még közönséges opálszilánkokat és gránátokat is tartalmaz. A benne 
talált kövületek a következők : 

Cristellaria perinsignis, n. sp. 
Robulina inornata, cTOrb. 

Földtani Közlöny. XVIII. köt. 1888. (65) 7 
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Uvigei-ina pygmaea, d’ORB. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— Ungcriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

— Roemeri, Rss. 

— lucida, Rss. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

— umbilicata, Hantk. 

— rotula, Kaufm. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Rotalia Haueri, d’ORB. 

— Girardana, Rss. 

Nummulites pygmaea, Hanté. Kopott felülettel. 

A XYI-tal jelölt fúrólyuk 14‘60 m. mélységéből vett próba iszapolási 

maradéka finom quarzból, esillámpikkelyekböl és a mágnestől vonzott vas¬ 

részekből áll. Szerves zárványai a következők : 

Nodosaria intersita, n. sp. 
Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Növénymagvak. 

A XVH-tel jelölt fúrólyuk 9’96 m. mélységéből vett és az előbbihez 

hasonló anyagi! próba a következő faunát mutatja: 

Nodosaria intersita, n. sp. 
Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— deformis, Rss. 

sp. A IX-czel jelölt fúrólyuk 29*0 m. mélységéből 

vett próba hasonlóan jelölt alakjával azonos. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Végre a XVHI-czal jelölt fúrólyuk 11 *04- m. mélységéből nyert próba 

igen durva quarzszemekből, közönséges opálszilánkokból, gránátokból, egyes 

héjak töredékéből és a mágnessel kivonható vasrészekböl áll, a következő fau¬ 

nával : 

(66) 
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Quinqudoculina triangularis, cI’Orb. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, cTOrb. 

Textilaria carinata, cI’Orb. 

Nummulites pygmaea, Hantk. A példány nagyon sérült. 

Dentalium entalis, Lin. Töredék. 

Az eddig megismertetett egyes próbákban talált szerves zárványokat 

könnyebb áttekintés végett a mellékelt] táblázatban állítottam össze. (Lásd a 

következő oldalon). 

A táblázatban használt számok az előforduló példányok számát jelentik, 

a kereszttel az illető fajnak az oligoczén és marin rétegekben való előfordulása 

kitüntetve, az oligocen sorozatban csillaggal ellátott alakok közösek a vidékünk¬ 

ről legtüzetesebben átvizsgált kisczelli tályag foraminiferáival, a marin sorozat¬ 

ban csillaggal jelöltek előfordulnak a városligeti ártézi kutnál a marin kép¬ 

ződményekhez számított a 245’63 m.-től a 302‘81 m.-ig átfúrt rétegekben. 

A foraminiíera-fajok megnevezésénél vidékünkről már ismert alakok 

jelölésére azon genus-neveket használtam, melyeket Hantken a Clavulina 

Szabói rétegek foraminifera-faunájának * ismertetésénél elfogadott, a meg 

azonkívül előfordulókra ellenben a legújabb elnevezéseket. 

A fauna legbiztosabban meghatározható alakjai általában a foramiui- 

ferák, egyes példányokat azonban ezekből sem lehetett fajilag megnevezni. 

A melyeknél ezek közül némi valószínűséggel egyik vagy másik alakra követ¬ 

keztetni lehetett, ott azok neveit kérdő jellel zárjelbe tettem; ezen eljárást 

követtem a Dentalina-genus valamennyi alakjára nézve, minthogy e gyenge 

és törékeny héjú alakoknál rendesen csak néhány kamrából álló töredékek 

állottak rendelkezésemre ; e genus fajait pedig teljes biztossággal majdnem 

mindig csakis az egész alakból lehet meghatározni. 

A kagylók és csigák közül hármat biztosan, 12-nek csak genusát sike¬ 

rült meghatározni, négynek a genusa is kétes és ezek neve elé kérdőjelet 

tettem. 

Ha most a forammifera-fauna fajilag meghatározott 47 alakját — elte¬ 

kintve a nummulitoktól, melyek sérült felületük alapján, teljes joggal bemo- 

sottaknak tekinthetők és az uj fajoktól, melyek a következtetésre befolyással 

nem bírnak — szemügyre vesszük, kitűnik, hogy ezek között 43 olyan faj van, 

mely többnyire fiatalabb rétegekben is honos, az oligoczénból, 31, mely a marin¬ 

ból ismeretes, hogy azonban olyanokat is rejt magában, melyek mostanig kizá¬ 

rólag oligoczén rétegekből, mások ismét csakis marin rétegekből kerültek ki. 

Rétegeink ennélfogva sem nem tiszta oligoczén, sem nem tiszta marin jellegűek, 

hanem e kettőnek kevert faunáját zárják magukban. Ez utóbbi körülmény, igen 

* Földtani Intézet Évkönyve. IV. kötet. 
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könnyen találja magyarázatát, ka tekintetbe vesszük, hogy vidékünkön az 

oligoczén és marin képződmények egymásután, nagyobb megszakítás nélkül 

rakodtak le, hogy tehát faunájuk is az egyikből a másikba fokozatosan ment 

át, a mi csakis úgy képzelhető, hogy időszaknak kellett lenni, midőn az egyik 

kor alakjai a másik kor egyes alakjaival vegyest éltek együtt, a mint ezt épen 

faunánk is mutatja, s hogy kevert faunánk nem különböző tényezők által 

összehordott véletlennek müve, kitűnik egyes fajoknak tömeges és vala¬ 

mennyi próbában való előfordulása által. 

Képződményünk faunája alapján a közelben ismert rétegcsoportok 

közül legjobban párhuzamosítliató az oligoczén és marin képződmények 

határán fellépő, a városligeti ártézi kút fúrása alkalmával a 245*63 m.-töl 

a 302*81 m.-ig tartó mélységben átfúrt rétegekkel, miután evvel 21 tehát 

44'6%-nál több közös faja van. Hogy ez aránylag régi kom réteg a felszint¬ 

től oly csekély mélységben fekszik, koránt sem csodálható, tudván azt, bog}- 

a közeli margitszigeti ártézi kút fúrásánál az oligoczén rétegek már a 9'0-dik 

meter mélységében érettek el. 

Legyen e helyt megengedve, az értekezésemben szereplő Nummulites 

pygmaea Hantk. meghatározásáért Ngs. Hantken egyetemi tanár urnák, a 

vizsgálatra átengedett anyagért pedig Zsigmondi' Béla mérnök urnák köszön- 

etemet nyilvánítani. 

II. 

Az uj fajok leírása és néhány megjegyzés az itt előforduló Robu- 
lina deformis Rss-hoz. 

Nodosaria intersita n. sp. 

(II. tábla, 1. 2. ábra.) 

A héj rövid és legfeljebb négy kamrából van képezve, a legöregebb tete¬ 

mesen nagyobb mint az azt követő, ettől a fiatalabbak felé mindinkább kiszé¬ 

lesedik a héj. Az egyes kamrák szélesebbek mintsem magasak és hosszirányú 

bordákkal vannak díszítve, melyek keskenyebbek mint a közöttük elhúzódó 

barázdák. A kamrákat elválasztó befüződések mélyek. A hosszbordák végei 

az első kamra központi tüskéje körül egy koszorút képeznek. (A tüske a 

lerajzolt példánynál megsérült.) Az utolsó kamra a felső részen csővé 

szorul össze, melynek végén a nyílás van. 

Ezen faj alakja és héjdiszítése azonosa N. badenensis d'ÜRB.*-val; ez 

utóbbinak első kamráján hiányzik azonban a központi tüske és a hosszirányú 

* cI'Orbigny. Die fossilen Foraminiferen des tertiaeren Beckens von Wien. Paris. 

1846. p. 38. Taf. I. fig. 34. 35. 
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bordák végei által kepezett koszorú. A vele rokon N. subradicula Schwag1 
és N. longicauda SiLv.2-töl eltér az egyes kamrák széles alakja által, mely 

ezeknél egészen gömbölyű. 

Frondicularia incompleta rí. sp. 

(II. tábla, 3. 4. ábra.) 

Mindamellett, hogy e fajból 22 példány állott rendelkezésemre, egyik 

sem volt tökéletes, mindannyiszor ugyanis hiányoztak a legifjabb kamrák, 

úgy hogy sem az alak hossza, sem az utolsó kamra nyílása nem volt meg¬ 

határozható. 

A töredékek egy hosszú, keskeny és lapos, az embryonalis kamra felé 

keskenyedő széles szegélyű alakhoz tartoznak. A legépebb töredék a ki nem 

álló embryonalis kamrával együtt tíz kamrát mutat, melyek csak igen se¬ 

kély, majdnem egyenes varrányok által vannak egymástól elválasztva. A héj 

mindkét oldalán a felület 6 erős hosszirányú, rendesen párhuzamos bordá¬ 

val van díszítve. Néha megtörténik, hogy a bordák egyike megszakad, de 

olyankor azonnal fellep a héj más részén egy új. 

A legnagyobb töredék I mm. hosszú. 

Az általános alak után ítélve, töredékünk legközelebb áll a F. inter- 

rupta Karr.Mioz, csakhogy ennél a szegély igen keskeny, azonkívül nagyobb 

számuk mellett csak a kamrákat díszítik a héj felületén fellépő bordák, míg 

a választó falakon ezek hiányoznak. 

Cristellaria perinsignis n. sp. 

(II. tábla, 5. 6. ábra.) 

Oldalt összenyomott házának alsó része betekerődzött mint a robuli- 

náknál; felső része ellenben egyenes és a legnagyobb példánynál hat kam¬ 

rából van összetéve. Az alsó rész hat kamrája kicsiny és egy áttetsző központi 

korong körül csoportosultak. Az alsó rész kamrái jóval szélesebbek mintsem 

magasak és ferde varrányok által vannak egymástól elválasztva. Az utolsó 

kamra szinten ferdén végződvén, a hátszél találkozási pontján egy sugaras 

nyílásban végződik. A varrányok a betekerődzött részen igen sekélyek, 

vonatosak és alig kivehetők, az egyenes rész fele gyengén, de végre egészen 

kiállók. 

Hossza 1 mm. 

1 Schwager. Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar. Reise elér österreieliischen 

Fregatté Novara um clie Erde. Geologischer Theil. II. Theil. p. 222. Taf. V. fig. 50. 

2 Silvestri. Le. Nodosarie íossili nel terreno subapeninico Italiano e viventi nei 

mari d’Italia, Catania. 1872. p. 58. Táv. V. e. VI. fig. 101—127. 

Karrer. Geologie dér Kaiser Franz Josef Hochquellen-Wasserleitímg. Abh. 

dér k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. IX. Bd. p. 380. Taf. XVI. b. fig. 27. 
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Alakja élénkén emlekeztett a C. gladius PmLri-re, a mint ezt Hant¬ 

ken1 2 a Clavulina Szabói rétegek faunája ezimű munkájában megismertetve és 

lerajzolva találjuk, csakhogy ennél, valamint Reuss3 e fajról adott számos 

rajzainál az alsó rész meg van ugyan görbülve, de nincsen egészen beteke- 

rödzve es sehol sincsen megemlítve a köldökkorong. 

Robulina deformis Rss. 

(II. tábla, 7. 8. ábra.) 

Reuss. Die fossilen Foraminiferen und Entomostraceen dér Septharien- 

thone dér Umgegend von Berlin. Zeitschr. dér deutsch. geol. Gesellsch. 

HI. Bd. 1851. p. 70. Taf. IV. Fig. 30. 

Alakunk csak egyéni sajátságokban tér el a Reuss által e név alatt 

leirotttól, így példányunk háza inkább a körkörös, az embryonalis kamra 

majdnem gömbalaku, a kamrák választó falai párkányok által vannak meg¬ 

jelölve. Többi sajátságaiban azonban oly annyira megegyező Reuss példá¬ 

nyával, hogy elválasztása nem engedhető meg. 

Átmérője 0\5 mm. nagy. 

Rotalia ambigua n. sp. 

(II. tábl. 9. 10. 11. ábr.) 

A hej lapos korongalakú, felső oldalán néha kiemelkedő, miáltal alakja 

a Rosalina simplex d’0uB.-4hoz közeledik; háta gömbölyű. A spirális oldalon 

három, a köldök oldalán csak az utolsó hat kamrából álló kanyarulat látható. 

A kamrák felduzzadtak, miáltal a hát karélyos lesz és az utolsó kanyarulat 

kamraválasztó vonalai melyen fekszenek. A kanyarulatok varrányai par- 

kányoltak, az alsó rész középrészé valamint az utolsó kanyarulat első kam¬ 

rája féregalaku callosus kiválmányokkal van díszítve. A háton végig fut egy 

likacsnélkuli, áttetsző gyűrű. Az utolsó kamra sima septalfelülete hosszúkás 

gömbháromszög alakú, melynek legrövidebb oldalán, közvetlenül az utolsó 

előtti kanyarulat mellett, a septalfelúlet felé egy keskeny lemezzel szegélyzett 

nyílás vehető észre. 

Egy vízszintes irányú vekonycsiszolaton látható, hogy a kamraválasztók 

a durva porusú spirallemez mellett, két egymást érintő, likacsnélkúli lemezből 

vannak összetéve. 

A héjak átmérője 0*5 egész 0-7 mm. hosszú. 

1 Philippi. Beitráge zűr Kenntniss dér Tertiaerversteinei ungen des nordwest- 
lichen Deutschland. Cassel. 184-3. p. 4-0. Taf. I. Fig. 37. 

2 Hantken. A m. kir. Földtaui Intézet Évkönyve. IV. k. p. 43. V. tábl. 12. ábr. 
3 Reuss. Sitzb. dér k. Akad. dér Wiss. Wien. 18. Bd. p. 173. Taf. III. Fig. 31—33. 

Reuss. Sitzb. dér k. Akad. dér Wiss. Wien. 50. Bd. p. 21. Taf. II. Fig. 14-—17. 
4 d'ORBiGNY. Die fossilen Foraminiferen des tertiaeren Beekens von Wien. Paris. 

1846. p. 178. Taf. X. Fig. 25—27. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

KÖZGYŰLÉS 1888-IK ÉV FEBRUÁRIUS 1-ÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

I. Elnök megnyitván a közgyűlést, az egybegytílt tagokat üdvözli és 

II. a múlt 1887-ik év februárins hó 9-ikén tartott közgyűlés hitelesített jegyző¬ 

könyvét bemutatja; mire 

in. a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bernáth József és Nagy 

László r. tagokat felkéri. 

IY. Első titkár föl olvassa az 1887. évi jelentését. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Midőn másodízben Szerencsem van e helyről társulatunk egyévi 

működése, belélete és törekvései fölött szemlét tartani; teszem ezt őszintén 

érzett örömmel, mert beszámolhatunk munkában gazdag, sikerben bővel¬ 

kedő évről. 

Alig hangzott el ajkamról egy evvel azelőtt a keserű panasz és már 

nehány rövid hét múlva elnyertük azt, mit éveken át nélkülöztünk: a kellő 

anyagi támogatást. Ez első sorban társulatunk tisztelt tagjainak érdeme, 

mert Önök sereny tudományos munkálkodásának tulajdonítandó, hogy ő 

Exczellencziája, Tkkfokt Ágoston miniszter úr szegény társulatunk pezsgő 

eletére figyelmeztetve és az anyagi támogatás szükségességerői meggyőződ¬ 

vén, tárczájának az országgyűlés elé terjesztett költsegveteseben mirólunk 

is megemlékezett. Az ajánlott összeget minden ellenmondás nélkül elnyertük, 

és örömmel ragadom meg az alkalmat, ma újból hálát mondani ő Exczellen- 

cziájának; de hálát mondok a kepviselőház pénzügyi bizottsága tisztelt 

elnökének is, Zsigmondy Vilmos úr ő Nagyságának, ki az országház zöld asztala 

mellett sem feledkezik meg mirólunk. A nélkül, hogy erre külön megbízást 

kaptam volna, most tagtársaim tolmácsának tekintem magamat és e minő¬ 

ségben újból mondok köszönetét mélyen tisztelt és szeretett alelnökünknek ! 

A szerencsésen elnyert országos segély üdvös hatása első sorban 

Közlönyünk idei évfolyamán tapasztalható. Mindössze 35 ívre terjed és 

5 tábla, 2 térkép és több a szövegbe tett kép illusztrálja tartalmát. Ide szá¬ 

mítandó még a m. kir. földtani intézet 1886-ról szóló évi jelentése, mely 

137a ívből — 1 táblával és több a szöveg közé nyomott rajzzal — áll és 

melynek különlenyomatainak költségét szintén társulatunk jövedelméből 

fedeztük; valamint Petrik Lijos-nak, a m. kir. földtani intézet által 

kiadott «a magyarországi porczellánföldekről» szóló egy ívre terjedő 

dolgozata különlenyomatainak költségét is. Társulatunk rendes tagjai ezeken 
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kívül a lefolyt évben a m. kir. földtani intézet következő kiadványait vették: 

A m. kir. földtani intézet könyv- és térképtárának I. pótczimjegyzékét 

(33/4 ív) ; 

A m. kir. földtani intézet Évkönyvének VII. kötetének 6. füzetét 

(137‘2 ív 26 táblával) ; 

és az Évkönyv VIII. kötetének 5. füzetét (1V4 ív 2 táblával); 

tehát a társulati kiadványokkal együtt 68 ívet 36 táblával. 

De kicsinyes dolog volna, lia a nyomtatott ívek meg a táblák számával 

akarnánk büszkélkedni; sokkal nagyobb mértékben kell, hogy figyelmünkre 

méltassuk eme ívek tartalmát. 

Közlönyünket illetőleg örömmel konstatálhatjuk azt, hogy eztulnyomólag 

eredeti, a tudományra nézve tényleg becscsel bíró dolgozatokat foglal magában. 

Ilyenek clr. Szabó József, Zsigmondy Vilmos, Hantken Miksa, dr. Schmidt 

Sándor, Inkey Béla, dr. Fischer Samu, Cseh Lajos, Pocta Fülőp, Noth 

Gyula, Gezell Sándor és Téglás Gábor értekezései és a mennyire a még 

most is szűknek bizonyuló tér megengedte, olyan dolgozatokat is vettünk föl, 

melyeknek tartalma általános érdekkel bir és kívánatossá tette azt, bog}7 

részint künn. a külföldön, részint itthon, szakembereinknél figyelemre 

méltattassék. Ilyen természetű közlemények Semsey Andor, Péch Antal, 

Themák Ede, Musketow V. J. tollából folytak. 

Nagy gondot fordítottunk irodalmi rovatunkra, mely tényleg mindazt 

vonja, és pedig nagyobbára kritikai megbeszélés alá, mi hazánk geológiai, 

mineralogiai és palseontologiai viszonyaira vonatkozik. A tavalyi kötetben 

mindössze 25 ilyen referátumot közölhettünk és őszinte hálára köteleztek 

minket dr. Schmidt Sándor, Franzenau Ágoston, Gezell Sándor, Loczka 

József, Zimányi Károly, dr. Primics György és Halaváts Gyula tagtárs 

urak, e rovat állandó és buzgó munkatársai. 

A m. kir. Földtani intézetnek az 1886. évről szóló jelentésében is sok 

fáradságos munka becses eredménye van letéve. Itt a következő területekről 

találjuk a geológiai fölvételekről szóló közleményeket: 

Szolnok-Doboka vármegye északnyugati része, fölvette dr. Hofmann Károly ; 

Kolozsvártól délre eső területe 

A Fehér Körös völgye 

Arad-, Csanád- és Temesmegye 

Bozovicstól északnyugatra emelkedő hegység 

Stájerlak délkeleti és részben keleti környéke 

A körmöczi érczbánvaterület 

a függelékben pedig dr. Schafarzik Ferencz közli utazási jegyzeteit a Kau¬ 

kázusból és tesz jelentést dr. Staub Móricz a m. kir. Földtani intézet phyto- 

palaeontologiai gyűjteményének szaporodásáról az 1886-ik év folyamában. 

Az intézeti Évkönyv VII. kötetének 6. füzetében ugyanazon szerző 

leírja a zsilvölgy aquitáukoru flóráját. Ismeretes dolog, hogy e flóra első 
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ismertetője Hebr Oszvald volt, ki a dr. Hofmann Károly által ott gyűjtött 

29 növényfajt meghatározta; most 92 fajt ismerünk e rétegekből és ezeknek 

alapján iparkodott a szerző a zsilvölgy flóráját ép úgy mint a sotzkait, az 

aquitani kor flórájának egyik typusává tenni. A jövő megmutatja, mennyi¬ 

ben sikerült ez a szerzőnek. Az Évkönyv Vili. kötetének -5-ik füzetében 

dr. Félix -János egyetemi magántanár Lipcsében újból szolgáltat becses 

adatokat hazánk íősszil fatörzs-maradványaiboz és a buzgó külföldi tudósnak 

köszönjük azt, hogy e tekintetben hazánk a legjobban ismertek közé tartozik. 

A Földtani Intézet könyv- és térképtárának pótczimjegyzékét is bizo¬ 

nyosan köszönettel veszik tisztelt tagtársaink, mert belőle nemcsak azt 

tapasztaljuk, hogy az intézeti könyvtár hazánk legjobb szakkönyvtárainak 

egyike, hanem e czimjegyzeknek becsét fokozza épen az, hogy a könyv- és 

térképtár társulatunk tagjainak mindenkor szabad használatára áll. 

De visszatérvén Közlönyünkre, a tisztelt közgyűlést meg egy körülményre 

bátorkodom figyelmeztetni. Megbocsátbatlan mulasztásnak tekinteném, ha 

társulatunk és egyáltalában hazánk szakembereinek buzgó működéséről nem 

adnánk bírt a külföldnek is; ha a fáradságos munka árán szerzett eredményt a 

tudományos nagy köztársaságnak nem engednők át közhasználatra. Épen az 

országos segély helyezett minket azon szerencsés helyzetbe, hogy közlönyünk 

XVII-ik kötetének 35 ívéből 16-ot a nemet nyelvű közleményekre fordíthat¬ 

tunk, igaz ugyan a magyar nyelvű közlemények gyorsabb megjelenésének 

rovására; de van-e köztünk valaki, ki nem tekintene hazafiui kötelességé¬ 

nek, a magyar tudósnak a külföldön is megszerezni ama tekintélyt, melyre 

méltán tarthat igényt és tényleg szaporodnak is a jelek, melyek arra valla¬ 

nak, hogy a külföld figyelme mindinkább felénk irányul. A külföldi iroda¬ 

lomban ismetelten történik hivatkozás közlönyünkre; a külföldi társulatok 

mindinkább keresik velünk a szellemi összeköttetést. így fölajánlották a 

lefolyt évben a csereviszonyt a Montan-Industrie-Zeitung szerkesztősege; a 

mérnökök és műépítészek egyesülete Palermoban, a Wagner Free Institute 

of Science czimű tudományos intézet Philadelphiában ; a természetvizsgálók 

egyesülete Kiewben es az Antonio Alzata czimű tudós társulat Mexicoban; 

úgy hogy jelenleg 47 tudós társulattal állunk csereviszonyban, mely a 

lefolyt évben 46 folyóiratot és egyeb több kötetből álló szakmunkát szolgál¬ 

tatott könyvtárunknak. Ajándékozás által szaporították a nyomtatványokat 

a nagymeltóságú m. kir. közmunka- és közlekedési minisztérium két régibb 

keltű tiszavidéki geológiai térképpel; a rn. kir. földmivelés-, ipar- és kereske¬ 

delemügyi minisztérium, a cs. és kir. közös pénzügyi minisztérium; a danzigi 

természettudományi társulat, a rio de janeiroi nemzeti múzeum, a beszterczei 

ipariskola, Siegmeth Károly, Wein János, Buráiig János és dr. Staid) 
Móricz. 

Mindezen általam most elősorolt kedvező körülményeknek daczára 

volnának még a jövőre nézve kívánni valóink. Nagy hátránynak tekintem 
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azt, hogy tisztelt tagtársaink dolgozatait nem publikálhatjuk ama szükséges 

gyorsasággal, mely tekintve fokozódó tevékenységünket oly annyira kívána¬ 

tos volna. Egy évvel későbben kinyomatni az értekezést, mint a mikor 

szakülésünkön bemutattatok, oly abnormis helyzet, mely az illető érteke¬ 

zésnek, még ha belértékére nézve verseny nélkül marad, előnyére nem vál- 

hatik. Ezen a jövőben okvetlenül segíteni kell. Második hiánynak tekintem 

még azt, hogy különösen tekintettel vidéki tagtársainkra a külföldi moda- 

lomnak nem nyithattunk tért közlönyünkben. De hiába minden panasz ! 

Anyagi eszközeink szűk volta nem engedi meg a szabadabb mozgást. A mint 

azt a tavalyi közgyűlésünk alkalmával tett jelentésemben közölni Szerencsem 

volt, 300 forintnyi segélyt kertünk a tekintetes tudományos Akadémiától, s 

e kérelmünkkel elutasíttattunk. Hálával akarom itt megemlíteni, hogy a 

tekintetes Akadémia szívesen látott vendégei vagyunk, de a vendégnek meg¬ 

engedve lévén a nyílt szó, nem tagadhatom el, hogy nemi csodálkozással 

vettünk tudomást a tekintetes Akadémiának e napokban lmdapjainkban 

közölt 1888-ik évi költségvetését. Midőn a II. osztály és b'zottságai )28,150 

forintot vesznek igénybe; a Ill-ik, a természettudományi osztály és bizott¬ 

ságai részére csak 14,940 forint jut és önkénytelenül merül föl a tudomá¬ 

nyos életünkben beavatott olvasóban ama kérdés : vájjon oly szűk mederben 

mozog-e még a magyar természettudományi kutatás, mint a milyen szűk 

keretet szabott neki az akadémiai költségvetés ? Most, midőn országgyűlésünk 

bőkezűségéből egy fen kelt miniszter intentiói folytán a természettudományok 

palotái sorakoznak egymás mellé fővárosunk szivében ? És midőn az akadé¬ 

mia más 600 tagot számláló és 1000 frtnyi országos segélyt élvező társula¬ 

tot évi 500 forinttal segélyez ? Pedig büszkén tekinthetünk vissza a lefolyt 

év szakülésein tartott előadásokra. 

Ez évben különösen a mineralogiát látjuk, és elég örvendetesen, elő¬ 

térbe lépni. Hazánkból leírja dr. Szabó József az arzenes sav szokatlan 

alakját, a claudetitet Szomolnokról: dr. Krenner J. Sándor ugyanonnan a 

coquimbitet, mely eddig csak Chiliből volt ismeretes és a voltaitot, Dognács- 

káról pedig Elba szigetének hsematitjaival szépségre nézve vetélkedő kristá¬ 

lyokat; végre értekezett Cseh Lajos a kalinkai kénbányában előforduló 

ásványokról. Az ásványok tudományára nézve igazi nyereménynek tekint¬ 

hetjük továbbá dr. Krenner J. Sándor közleményeit, melyeket a svédországi 

bányákból kikerült és eddig csak New-Jersevből ismeretes víztiszta spha- 

leritről és pseudobrookitról tett; dr. Schmidt Sándor pedig folytatta az 

avalai cinnoberen tett vizsgálatait és ép oly érdekesek fejtegetései, melyeket 

a szerbiai arsenopyrit kristályairól közölt; végre Zimányi Károly beható 

vizsgálatnak vetette alá Peruból és Mexicóból származó anglesitek, achenthali 

és hollersbaclii epidotok, végre Coloradoból származó pyrit alakbeli tulajdon¬ 

ságait. E tanulmányok mintegy kiegészítést nyertek Loczka József az avalai 

arsenopyrit és a löllingiten végrehajtott vegyi vizsgálat által; a mint más- 
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részt dr. Murakőzy Károly a szentesi artézi kútból kikerült vivianitot 

elemezte. 

Az általános geológia Kalecsinszky SÁNDOR-nak az 1887. évi februárius 

23-iki felső-olaszországi földrengésről szóló értekezése által becses adatok 

birtokába jutott; becsesek nemcsak azért, mert ama érdekes természeti tüne¬ 

ménynek maga az előadó szemtanúja lehetett, hanem mert ennek figyelmes 

és értelmes szemtanúja is volt. 

Dr. Roth Samu, évek óta hazánkban a jégkorszak nyomainak kutatója, 

e nyomokat a magas Tátra északi oldalán is fedezhette föl. Napról napra 

növekszik e korszak geológiai fontossága, mely okból különös figyelemben 

részesült dr. Szabó József előadása, melyet Szászország északnyugati részé¬ 

ből származó «dreikantereknek» nevezett glecsersurlódási kövek bemutatása 

alkalmával tartott. 

Hazánk földjének tektonikai kutatását illetőleg a m. kir. földtani intézet 

évi jelentéséből már fentebb említett közleményein kívül sok becsest nyújt 

Franzenau Ágoston egyik előadása, melyet az épülő félben levő országház 

altalajára vonatkozólag tartott és melynek érdekes microfaunájából konstatál¬ 

hatta, hogy e talaj a városligeti artézi kútnak a 245‘63 méter mélységétől 

a 30ÍP81 méter mélységig átfúrt rétegeihez hasonlít és oligoczén meg marin 

alakok keverékéből áll; ép oly gazdag paheontologiai adatokban Franzenau 

Ágost második értekezése a borsodmegyei Apátfalva fiatal marin homokkép¬ 

ződményeiről. Hantken Miksa bemutatta szakülésünknek az általa a tinnye- 

biai medencze congeria-rétegeiben fölfedezett Tinnyea Vásárhelyii nevű új 

csiganemet és fajt, mely lelet az által nyer nagyobb fontosságot, hogy 

Dr. Pethő Gyula Arad megyében Laáz mellett talált olyan csigamaradvá¬ 

nyokat, melyek, ha majd a fentartás jobb állapotjában előkerülnek, a legna¬ 

gyobb valószínűséggel Hantken új fajával azonosoknak fognak bizonyulni. 

Palaeontologiai tekintetben fontos még Dr. Félix JÁNos-nak két hazánkban 

talált fatörzsmaradványra vonatkozó tanulmánya. Az egyiknek, a Cupres- 

sinoxylon pannonicum hazánkban legelterjedtebb fosszil fája, fentartásának 

állapotja megengedte, hogy első ízben ismerkedhettünk meg kérgének 

boncztani szerkezetével; a másik pedig egy új babérféle fajnak bizonyult. 

Becses petrographiai dolgozatot nyújtott Dr. Szádeczky Gyula a tokaj- 

eperjesi hegység centrális részéből vett két typusbeli kőzetének megismerte¬ 

tésével ; elnökünk pedig bemutatta ama szelvényt, melyet Cseh Lajos sok 

fáradsággal készített a selmeczi Ferencz császár altárna szájától Pjerg aknáig 

és midőn most Halaváts Gyula a szentesi kútról szóló előadását is fölem¬ 

lítem, érkeztem azon terület határához, melyen a tisztán tudományos geoló¬ 

gia a gyakorlat terére lép át. Halaváts az artézi kút átfúrt rétegeiből biztos¬ 

sággal konstatálhatta, — a mint ezt különben T. Roth Lajos tagtársunk egy 

elöbbeni dolgozatában már jelezte — hogy a nagy magyar medencze altalajá¬ 

nak képződésében a levantei emelet üledéke is részt vesz. Rendkívüli figye- 
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lemmel hallgattuk meg Petrik Lajos előadását, melyet a magyarországi por- 

czellánkészítésre fölhasználható nyers anyagokról tartott. Noha hazánkban 

igazi kaolin nem fordul elő, Petriií számos kísérlet alapján kimutatta, hogy 

a nálunk bőven előforduló és leginkább rhyolitból származó tisztább fehér 

agyagnemek is alkalmasak porczellángyártásra. Reméljük, hogy tisztelt tag¬ 

társunk eme nagyfontosságú dolgozata a gyakorlat embereinél ugyanazon 

méltatásra talál, melyben szakembereink részesítették. Hason ló kép figyel¬ 

meztetett Dr. Szontagh Tamás két, Zólyom megye iparára nézve jól használ¬ 

ható és elegendő mennyiségben előforduló agyagra. Nagy érdekeltség mutat¬ 

kozott meg Noth Gyula a petroleumkutatásra vonatkozó előadása alkalmá¬ 

val és midőn végre Kalecsinszky Sándor több rendbeli a m. kir. földtani 

intézet chemiai laboratóriumában végzett dolgozatairól, melyek mindannyian 

gyakorlati értékűek, megemlékezem, befejezem a szaküléseinkben kifejtett 

munkálkodásunkról szóló jelentésemet. 

Buzgólkodásra nézve derék selmeczi fiókegyesületünk méltó verseny¬ 

társunk volt. A lefolyt társulati évben nyolcz előadást tartottak, melyek 

közül geológiai szempontból különösen Cseh Lajos, Martiny István és Pela- 

chi Ferencz előadásai kiemelendők. 

Most pedig, tisztelt Közgyűlés! hivatalos jelentésem legszomorubb 

részéhez jutok; megemlékeznem kell azon veszteségről, melyet a kegyetlen 

halál a lefolyt társulati évben tagtársaink sorában okozott. E veszteség érzé¬ 

keny, nemcsak halottjaink számát, hanem az egyéniségeket is tekintve, mert 

mindegyikében, egytől végig tevékeny, munkaszeretö és munkabíró erő 

veszett el. A sort megnyitotta Varga Vilmos, ki bányász családból származ¬ 

ván, a jogot végezte és mint szászkabányai járásbiró meghalt, de egész éle¬ 

teben nagy érdeklődést tanúsított a bányászat és geológia iránt; Hirspeck 

jÁNos-ban, az osztrák-magyar államvasut-társaság legképzettebb és legbuz- 

gobb hivatalnokainak egyike veszettel; Klein Lipót, társulatunk alapító tagja, 

mint vállalkozó szeles körben volt ismerve. Érdemekben gazdag bányahiva¬ 

talnokot temettek Iglón Neubauer Ferencz személyében, kivel társulatunk 

187:2. évi vándorgyűlésének tagjai közelebbről ismerkedhettek meg, mint¬ 

hogy a vándorgyűlés augusztus 26-án Iglón tartott szakülésen a felsőmagyar¬ 

országi érczterületröl nagy figyelemmel hallgatott előadást tartott.* Társula¬ 

tunk körébe tartozott lovag Stawenow Ármin is; továbbá Gerenday Antal, 

az ismert műfaragó, kinek műhelyéből mintegy 60,000 síremlék került ki és 

az esztergomi erseki káptalan nagyhírű márványbányáinak rendszeres kiak¬ 

názására vállalkozott; az ismert nagyiparos lovag Posner Károly Lajos 1866 

óta volt társulatunk rendes tagja; Lojka Hugó pedig a budapesti felsőbb 

állami leányiskola tanára mint zuzmógyűjtö európai hírre vergődött; végre 

Makay Ágoston személyében társulatunk tiszteletre meg szeretetre legmél- 

* V. ö. Földtani Közlöny II. köt. 201. 1. 
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több tagjainak egyike veszett el. .Januárius 16-án még reszt vett mint a 

tavalyi közgyűlés részéről kiküldött bizottság egyik tagja a pénztár vizsgála¬ 

tában; a reá következő hétben már sírba tették. Makay Ágoston született 

Lúgoson 1808. márczius 29-én és még mint a selmeczbányai akadémia hall¬ 

gatója lépett számvevőségi gyakornok minőségében az állam szolgálatába. 

Azonban a számokkal való foglalkozás nem igen felelt meg hajlamainak ; mind¬ 

azonáltal csak 1851-ben sikerült neki a gyakorlati bányászat terére lépni, 

de, úgy látszik, változó szerencsevei, mert ez időtől kezdve a legkü¬ 

lönbözőbb vállalatoknál látjuk működni; de hogy mennyire tudta min¬ 

denütt magának az emberek tiszteletet és szeretetét megszerezni ; mutatja 

az is, hogy 1864—1867-ig Arad sz. kir. városának egyik tanácsnoka is volt. 

Rajongott a bányászatért és jól ismervén ennek bajait is, hazafiúi fáj¬ 

dalommal nézte ennek hanyatlását is. 

Voltak eszmei és tapasztalatai, melyeket érvényesítve akarta látni és a 

melyeknek megvalósításáról a magyar bányászatnak új életre való ébredését 

és a közvagyonosodást remelte. Negyven évig keresett utat-módot reform¬ 

eszméinek megvalósítására, mindenütt talált akadályokra, vegre nehány hét¬ 

tel halála előtt saját költségen adott ki égy kis füzetet — bányászati és haza- 

fiúi végrendeletét. A füzet czime: «Ueber die Aufbereitung dér Erze im 

trockenen Wege, Verbrennung dér Steinkohle und dérén Rauchverzehrungw. 

Elmondja benne, hogy a fölvirágzó bányászat az egyedüli út, melyen függet¬ 

lenül a külföldtől a nemzet vagyona szaporítható; a bányászattal foglalkozó 

lakosságot adókepessé teszi, vagyonosodását biztosítja és a művelődésre a 

legnagyobb befolyást gyakorolja. Elmondja aztán, hogy 1848 előtt a Del- 

magyarországon tartózkodó czigányoknak az aranymosás kötelező foglalko¬ 

zásukká tétetett. A nyert aranyat aztán beváltás végett Oraviczára a kerületi 

bányapénztárhoz vittek. A czigányok oda néha négy, de még több arany súlyú 

aranyszemeket hoztak; így az 1832-—1836. években különösen két ilyen 

darab okozott nagy föltűnést. Az egyik 80 aranyat nyomott és Becsbe került, a 

másik 50 aranyat és ezt jelenleg a nemzeti múzeumban őrzik, azzal a meg¬ 

jegyzéssel, hogy Oraviczáról került oda. Makay pedig biztosan tudta, hogy e 

rendkívüli aranydarab a Minisvölgyből való; de sem akkor, sem most nem 

törődik senki ez arany eredeti lelethelyével, noha a talált darabok biztosan 

vallanak arra, hogy Krassó-Szöreny megyében aranyban bővelkedő hegység 

van. Elmondja továbbá Makay füzetének második fejezetében, hogy már régen 

foglalkozik azon eszmével, miképen volna az érczek nedves utón való előkészí¬ 

tésénél a nemes femekben való föltűnő nagy veszteség kikerülhető. 1837-ben 

egy trieszti gőzmalom meglátogatása alkalmával megtalálta eszméjének gya¬ 

korlati kivitelének módját. Haza jővén, azonnal hozzáfogott a kísérletezéshez 

és sikerült neki olyan készüléket összeállítani, mely várakozásának tökélete¬ 

sen megfelelt; és mely azon alapszik, hogy fúvó által előidézett egyenletes 

légáramlattal a zúzott érez különböző fajsúlyú szemeit egymástól elkülö- 

Földtani Közlöny. VIII. köt. 1888. (81) g 
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níti. Készülékére 1839-ben junius 23-án tíz évre szóló szabadalmat is 

nyert; sőt Lobkowitz herczeg, az akkori osztrák bányászati főnöktől ama 

megbízást nyerte, hogy kísérletét valamely állami bányamükelyen végre¬ 

hajtsa. E czelra a selmeczi 3-ik számú zúzóművet szemelték neki ki. Kese¬ 

rűen elpanaszolja aztán Makay, hogy mennyi cselszövénynvel kellett neki 

Selmeczen küzdeni, mennyi megaláztatást kellett neki eltűrnie, daczára 

annak, hogy folytonos ellenőrzés mellett végrehajtott kísérletei fényesen 

sikerültek, mert 300 mázsa zúzóércz a szilárd schminterintárnai telérekből 

csakis 8°/o veszteséget adott.* 

A befejezett kísérletek után ismét tisztelgett Lobkowitz herczegnél, ki 

a gép égjük mintáját megrendelte és Makayú biztosította, hogy a kísérlete¬ 

ket más bányakerületekben fogja folytattatok Midőn Makay Bécsből vissza¬ 

tért Selmeczbányára, az általa fölállított zúzómüvet lerombolva találta es 

midőn lakóhelyére menvén, a herczeg által megrendelt gépet elkészítette 

és azt Bécsbe küldötte, a jóakaró pártfogó már nem volt az élők között; 

MAKAY-nak pedig ezen utjának, és kísérleteinek költségeit nem térítették 

meg; sőt minden további kísérletezés egyszerűen beszűntettetett. 

Hevesen — és joggal — kel ki Makay füzetének harmadik fejezetében 

uj bányatörvényünk azon intézkedése ellen, mely a kőszén után való szabad 

kutatást korlátozza, mert ebben látja bányászatunk pangásának egyik 

föokát; másrészt pedig a szénégetés dolgában a kellő készülékek nem alkal¬ 

mazása következtében megbocsáthatlan pazarlást lehet tapasztalni. 

Midőn most tisztelt Közgyűlés! halottjainknak kegyelettel adóztunk, 

legyen nekem még egynéhány szó kimondása megengedve. Nem tapasztal¬ 

juk-e már halottjaink működéséből,** hogy mindenben és mindenütt a kellő 

geológiai ismeret helyes útra terelte a vállalkozót ép úgy mint a bányászt? 

és nem kell-e fájdalommal konstatálni azt, hogy ez alap meg ma is vagy 

egészen ignoráltátik vagy igen ingadozó talajon nyugszik? Örömmel megem¬ 

líthetjük, hogy a geológiai tudománynak tisztán tudományos mívelése hazai 

főiskoláinkon kitünően van képviselve; de mondhatjuk-e azt elegendőnek 

mindazon igények kielégítésére, melyeket a gyakorlati élet tesz, és a nélkül, 

hogy erre nézve mandátummal bírnék, bátorkodom még ama kérdést kocz- 

káztatni, nem volna-e czélszerü, ha jeles földtani intézetünk kiváló szakem¬ 

bereivel és instructiv gyűjteményeivel a feladatot elvállalná, külön cursusok- 

ban a geológia válogatott fejezeteiből a gyakorlatra készülőknek ama geoló¬ 

giai képzettséget nyújtani, mely képesítené őket arra, a gyakorlat utján 

biztosabb lépéssel haladhatni és ez utón fölmerülő jelenségekkel nagyobb 

értelemmel szembe szállani ? Az öreg iglói bányakapitány Bécsben elvégezte 

* V. ö. tov. Földtani Közlöny. XVII. p. 334. 

** Társulatunk halottjairól való megemlékezés a közgyűlés alkalmával nagyobb 

terjedelemben történt ; az ide vonatkozó kézirat levéltárunkban helyeztetett el. Szerk. 
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a jogot, de csakhamar ott hagyja az ügyvédi irodát és elmegy Selmeczre, 

újból tanulni! Tiz esztendeje, hogy szerencsém van, a földtani intézet helyi¬ 

ségeiben megfordulni, de ezen egész idő alatt egyetlen egyszer sem találkoz¬ 

tam a selmeczi akadémia egyik-másik növendékével, ki az oklevél elnyerése 

után még tovább járt volna szellemi birtok után ; akár hogy gyönyörködjenek 

a külföldi szakemberek, igaz, a sors mostohasága következtében jelenleg nem 

méltóan elhelyezett országos intézetünk gyűjteményein, fiatal bányászaink 

nem járnak oda okulást keresni; legkevésbé pedig hallottam azt, hogy orszá¬ 

gos fölvételeire készülő geológusaink egyikéhez vagy másikához csatlakozott 

volna egy ilyen kezdő bányász ! De elég ebből ennyit, már is félek, ha ne¬ 

talán illetékességem határát túlléptem. — 

Tagjaink létszáma, az említett veszteségeknek meg az önkénytes kilé¬ 

péseknek, mint a milyenek a lefolyt évben négy fordult elő és a törléseknek 

daczára lassú, de folytonos emelkedésben van. Társulatunk ma 20 tiszteleti, 

7 levelező, 16 pártoló, 27 örökítő, 382 rendes tagot számlál és engedje 

meg a tisztelt Közgyűlés, hogy újból hálával emlékezzem meg Galanthai 

Esterházy Miklós herczeg ő Kegyelmességéről, tisztelt pártfogónkról. 

Köszönettel tartozunk még a magy. kir. földtani intézet tisztelt igazga¬ 

tójának, Bőckh János úr ő Nagyságának, ki eltekintve minden egyébtől, 

az intézet új hajlékában társulatunk titkári hivatalának tágas és kényelmes 

helyiséget engedett át; végre pedig a magam részéről őszinte köszönetét 

mondok tisztelt tagtársainknak, kik hivatalom teljesítésében hű támoga¬ 

tóim voltak. 

És most még egy rövid szót! Midőn az országos segélyt elnyertük; az 

első örömben sokat véltem vele elérhetni. Velem együtt, a tisztelt választ¬ 

mány is azon meggyőződésben volt és van még most is, hogy hazánk általá¬ 

nos geológiai térképének kiadatása és minél szélesebb körben való terjesz¬ 

tése, különösen társulatunk tagjai között, a geológiai tanulmányok és kuta¬ 

tások érdekében kifejtendő agitatió legliathatosabb eszköze volna. Ha a 

tavalyi közgyűlés alkalmával elmondottakra visszaemlékezni méltóztatnak; 

tudják, hogy a munka legnehezebb része, a térkép szerkesztése, már megtör¬ 

tént és csak sokszorosítása terhelné pénztárunkat. Azt reméltem, hogy a 

lefolyt társulati év jövedelméből talán megtakaríthatunk 500 forintot, mely 

összeg a térkép kiállítási költségeinek részben való fedezésére szolgálna. 

Eájdalom, az Önök kezében levő pénztári jelentésből tapasztalni fog¬ 

ják, hogy e kívánalomnak nem felelhetünk meg és már kezdettem a 

gondolattal megbarátkozni, hogy a fölvetett üdvös eszme megvalósítása a 

bizonytalan jövőre marad. Azonban, tisztelt Közgyűlés, tegnap a következő 

levelet vettem: 

«Méltányolván azon törekvését, hogy a magyarhoni Földtani Társulat 

kezdeményezése folytán Magyarország általános geológiai térkepe kiadassék, 
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részemről e czélra 500, azaz ötszáz forintot fölajánlok, s a fizetés idejét, kérem 

szíveskedjék majd velem tudatni. Tisztelettel 

alázatos szolgája 
Semsey Andor. » 

Semsey Andor úr bőkezűségenek, tudományszeretetenek és hazafiságá- 

nak ezen új bizonyítékára jelenleg nem mondhatok mást, mint «Köszönjük)), 

ézután pedig, tisztelt Közgyűlés, remélem, hogy a választmány 1888. évi 

költségvetésének azon tételét, mely a készítendő térképre 500 forintot ajánl 

lefoglalni, elfogadni méltóztatik. Végeztem. 

V. Titkár bemutatja a társulati pénztár állapotáról szóló következő jelentéseket: 

Pénztári jelentés a magyarhoni földtani társulat 1887-ik évi 

pénztári forgalma-, pénztárának és vagyonának állásáról 

az 1887. év deczember hó 31-én. 

Az 1887. évi februárrus 9-én tartott közgyűlés kiküldötte Makay Ágoston, 

Pfiszter Károly és Rennert Gyula rendes tagokat, hogy a társulat pénztári 

könyveit és számláit, valamint az ide tartozó okiratokat átvizsgálják. A meg¬ 

nevezett urak, Rennert Gyula úr kivételével, e megbízásnak 1888. évi januárius 

hó 16-án eleget tettek és a megejtett pénztárvizsgálat után a következő nyilatko¬ 

zatot állították ki: 

«A magyarhoni földtani társulat 1887. évi számadásait megvizsgálván: 

a bevételeket ... ... ... ... ... 4277 frt 18 krral 

a kiadásokat ... ... ... ... _ 4137 « 34 « 

az 1887. év végével fenmaradt pénz¬ 

készletet ... ... ... ... ... 139 « 84 « 

és az erre vonatkozó számadásokat helyeseknek találtuk. 

Hasonlókép megvizsgálván az alaptőke állományát, ezt a következő tételek¬ 

ből állónak találtuk; úgy mint: 

Értékpapírok névérték szerint ... ... 9400 frt — la-. 

Készpénz ... ... ... ... ... ... 11 « 67 « 

Kötelezvényekben ... _ ... ... ... 645 « .— « 

Összesen ... 10,056 frt 67 kr. 

Kelt Budapesten, 1888. januárius hó 16-án. 

Makay Ágoston s. k., Pfiszter Károly s. k., 
mint a pénztárvizsgáló bizottság tagjai. 
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I. Az alaptőke állása 1887. végén. 

Értékpapír Készpénz Kötelezvény 

1. Az 1886. évről átliozatott 9100 frt — kr. 75 frt 16 kr. 560 frt — kr. 

2. Kisorsolt értékpapírokért - « — « 300 « — « — « — (( 

3. Vásárolt értékpapírok névérték 

szerint ... ... _ — — 600 « — (( — « — « — « — « 

4. Kötelezvények.__ •_ ... _ — « — <( — <i .— « 200 « — « 

5. Készletfizetések az örökítő nyi- 

latkozatok alapján ... ... ... — « — « 115 <i — « — « — « 

6. Takarékpénztári kamat ... - (( - « 1 « 87 « — ti — (( 

7. Adományok ... ... — « -— (( 47 <i 29 a — a —- <( 

Összesen _ 9700 frt — ■ kr. 539 frt 32 kr. 7 60 frt — kr. 

Ebből levonván : 1. Kisorsolt ér- 

tékpapirok névérték Szerint ... 300 « - - « - (( - « - « - « 

2. A vásárolt értékpapírok ára ... - (( — - « 527 a 65 <i — a — « 

3. Befizetés után történt törlesz- 

tések ... ... ... ... — « — « — <( — « 115 « — (( 

a tényleges alaptőke 1887 végén ... 9400 frt — kr. 1 1 frt 67 kr. 645 frt — kr. 

Az alaptőke ezek szerint az 1887. évhez képest 321 frt 51 krral szaporodott. 

II. A forgó tőke 1887-ik év bevételei és kiadásai, 

összehasonlítva az előirányzattal. 

a) Bevétel: 
Előirányozva lett Tényleges bevétel 

1. Pénztári maradék 1886 végén 
1887-re. 

102 frt 73 kr. 

1887-ben. 

102 frt 73 kr. 

2. Herczeg Esterházy Miklós évi adománya ... 420 « - « 420 <( — 

3. Országos segély ... ... ... ... ... ... - (( — « 1000 « :— 

4. M. kir. keresked. minisztérium dr. Fischer Samu 

<i Magyarország konyhasós vizei» czimtí munká¬ 

jának kiadatási költségeihez járuló segélyösszege rs
 

o
 

o
 

-(( 200 « — 

5. Alapítványi kamatok ... ... ... 470 « - « 479 <( — 

6. Takarékpénztári kamatok ... ... ... ... 20 « —— (( 18 « 16 

7. Évdíj-hátralékok ... ... ... ... ... .... 

o
 

00 - (( 80 « —- 

8. Évdíjak 1887-re . _ ... ... 1500 « - « 1509 « — 

9. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka ... _ 120 « - (( 123 « —• 

10. Előrefizetett évdíjak ... _ ... ... - (( - (( 25 n — 

11. Előfizetések 1887-re. 180 « - (( 182 « 45 

12. Előfizetések 188,8-ra ... ... ... - (( - (( 30 « — 

13. Oklevéldíjak ... ... 40 « - (( 54 « — 

14. Eladott kiadvánj’ok 10 « - « 43 « 34 
15. Megtérült postaköltségek ... ... _ ... — « - (( 10 « 50 

Összeg 3142 frt 73 kr. 4277 frt 18 kr. 

vágj’is a forgó tőke tényleges bevétele az előirányzatot meghaladja 1134 frt 45 krral. 
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b) Kiadás. 
Előirányozva lett 

1887-re. 
Kiadás 

1887-ben. 

1. ((Földtani Közlöny«-re ... ... ... _ ... 

2. M. kir. Földtani Intézet «Évi Jelentései) külön 

1850 frt - - kr. 2450 frt 93 kr. 

lenyomatai ... ... ... ... ... ... ... 

3. Petkik Lajos, Magyarország porczellánföldjei- 

120 « — <( 198 « 18 « 

ről szóló értek, külön lenyomatai ... — — « — (( 14 « 80 (i 

4. Tisztviselők tiszteletdíja ... ... . _ ... 600 (« — « 883 « 34-1 2 « 

5. Titkársegéd tiszteletdíja ... _ ... 60 « - « 45 « — « 

6. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ... _ 150 « — 181 « 60 « 

7. Postaköltségek ... ... ... ... ... ... 100-« — « 225 « 53 <( 

8. Szállítási költségek... ... . . ... 160 « — « 33 « 613 (( 

9. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok 56 (i -— <( 66 <( 18 (( 

10. Iroda- és vegyes költségek . ... ... —4 « - « 38 « 17a 

Összeg 3096 frt — kr. 4137 frt 34 kr. 

A forgó tőke 1887-ik évi kiadása 1041 frt 34 krral meghaladja az 1887-ik évi 

előirányzatot; de 

levonván a bevételekből ... _ ... ... 4277 frt 18 kr. 

akiadásokat ... _ — .. _ ... 4137 « 34 krt, 

marad a pénztárban:... ... ... _ ... 139 frt 8J/.kr.b 

Vagyoni állás 1887 végén: 

Értékpapírokban ... ... ... ... 0400 frt-—kr. 

Kötelezvényekben ... ... ... 645 « — « 

Az alaptőke pénzkészlete ... ... ... 11 « 67 « 

A forgó tőke pénzkészlete ... ... .... 139 « 84 « 

1888 január 1-én a társulat összes vagyona 10,196 írtől kr. 

Dr. Staub Móricz, Czanyuga József, 

első titkár. pénztáros. 

VI. Elnök az 1888-ik évi számadások, pénztári könyvek, a vagyon és pénztár 

megvizsgálására felkéri Pfiszter Károly, Wieszner Adolf és Szathmáry 

Béla r. tagokat. 

VII. Titkár bemutatja az 1888-ik évre szóló költségvetést, mely a választmány 

januárius hó 24-iki ülésében már tárgyalva volt : 

1 E tételbe a másodtitkár 1886. évi jutalomdíj 11 havi részlete van foglalva. — 

2 Ezen tétel alatt álló összeg egyik része a 8-ik számú tételben is foglaltatik. — 

3 Ezen összegbe csak a csomagolási költségek vannak fölvéve. — 4 5 Az ezen tételbe 

eső összeg az előirányzatban a postaköltségek tételével van egyesítve. 

5 E pénztári maradék még a Földtani Közlöny XVII. (1887. évi) kötetének 

9—12. füzetének nyomdaköltségeivel van megterhelve. 
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Pénztári előirányzat 1888-ra. 

Bevételek. 
1. Pénztári maradék 1887 végén ... — 139 fid 84 kr. 

2. Herczeg Esterházy Miklós évi adománya ... ... ... — 420 « — « 

3. Országos segély ... ... ... ... ... ... ... ... — 1000 « — « 

4. Alapítványi kamatok ___ . . ... ... ... ... ... ... 490 « — « 

5. Takarékpénztári kamatok ... ... _ _ ... — ... — .. 18 « — » 

0. Évdíj-hátralékok ... ... ... _ ... ... — ... — 50 « — » 

7. Évdíjak 1888-ra ... ... ... ... ... ... ... ... ... — 1500 « — « 

8. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka ...   — ... ... 120 « — « 

9. Előfizetések ... ... ... ... ... ... ... _ ... ... ... 180 « — « 

10. Oklevél-díjak ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 « — « 

11. Eladott kiadványok __ .. ... .... ... ... ... ... 25 « — « 

Összesen ... 3982 fid 84 kr. 

Kiadások: 
1. Földtani Közlöny ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 2000 frt — kr. 

2. «Évi .Jelentések" különlenyomatái... ... ... ... ... ... 200 « — « 

3. Magyarország geológiai térképe... ... ... ... ... .... 500 « — « 

4. Tisztviselők tiszteletdíja ... _ ... ... ... ... ... ... 700 « ■— « 

5. Titkársegéd tiszteletdíja ... ...       ... ... ... 60 « — « 

6. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ... ... ... .... ... 160 « — « 

7. Postaköltségek ... ... ... ... ... ... ... _ ... ... 200 » — » 

8. Csomagolási költségek ... .... ... .... _ ... ... ... 30 « — « 

9. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok   ... ... ... 60 » — « 

10. Iroda-és vegyes költségek ... ... ... ... ... ... ... 30 « — « 

Összesen ... 3940 frt —kr. 

Az 1888-ra előirányzott összes bevételekből ... ... ... ... 3982 frt 34 krból 

levonva az előirányzott összes kiadásokat ... ... ... ... 3940 frt — krt, 

1888 végén marad bevételi többletül ... ... ... ... ... 42 frt 84 kr. 

Dr. Staub Móricz, 
első titkár. 

VIII. Elnök felhívja a közgyűlésen jelenlevő tagtársakat, vájjon nincsen-e vala¬ 

kinek észrevétele a tiszti jelentésekre. 

A közgyűlés a tiszti jelentéseket egyhangúlag tudomásul veszi ; ezzel egy¬ 

szersmind az 1887-ik évi számadásokra vonatkozó felmentést is megadja. 

Szathmáry Béla r. tag a közgyűlés nevében a tisztikarnak lelkiismeretes 

munkálkodásáért köszönetét mond. 

Dr. Szabó József elnök a titkári jelentés azon helyére tesz megjegyzést, 

melyben a tudományos társulatok pénzbeli segélyezéséről van szó. Ő is fájlalja 

azt, hogy a m. tudományos akadémia a társulatunk által kért anyagi segélye¬ 

zést meg nem szavazta ; de mint az akadémia III. osztálya költségvetésének elő¬ 

adója azon mentő felvilágosítással szolgálhat, hogy az osztály valóban nem tehe¬ 

tett másképen. 

(87) 



120 TÁRSULATI ÜGYEK. 

IX. Elnök bemutatja a hitelesített társulati alapszabályokat. 

X. Másodtitkár felolvassa a választmány előteijesztését, melyben ez dr. Staub 

Móricz első titkár indítványát egyhangúlag magáévá téve, báró Splényi Béla 

és Hazslinszky Frigyes urakat: belföldi, dr. Félix János urat pedig külföldi 

levelező tagoknak megválasztani ajánlja. 

Indítvány. 

Tisztelt közgyűlés! 

Dr. Staub Móricz első titkár 1888-ik év januárius 24-ikén írásban benyúj¬ 

tott előterjesztését egyhangúlag magunkévá téve, van szerencsénk a tisztelt köz¬ 

gyűlésnek alapszabályaink 11. §-ának értelmében, a következő uraknak levelező 

tagokká való megválasztását ajánlani : 

1. Splényi Béla báró urat, nyugalmazott miniszteri tanácsost, ki az 1874—ik 

év óta társulatunknak rendes tagja és ugyanezen időtől kezdve egészen az 1885-ik 

évig, választmányunknak is buzgó és tevékeny tagja volt. Hivatalos állásánál 

fogva nem egy ízben hathatós pártfogásában részesítette társulatunkat és min¬ 

denkor iparkodott ennek érdekeit előmozdítani. 

2. Hazslinszky Frigyes urat, a m. tudományos akadémia rendes tagját, 

collégiumi tanárt Eperjesen, ki 1857 óta tagja társulatunknak és különösen 

fiatalabb éveiben előszeretettel foglalkozott a geológiával és sok becses anyagot 

gyűjtött össze. A lefolyt évben pedig tanároskodásának 4-0-ik évét töltötte be és 

így megérdemli, hogy tagjaink sorában kiválóbb helyet foglaljon el. 

3. Dr. Félix János urat, a lipcsei egyetemen a palaeontologia magán¬ 

tanárát. 

Dr. Félix János úr a palaeophytologia azon fáradságos és gyéren mívelt 

részével foglalkozik különösen, mely a fosszil fatörzsmaradványok tanulmányo¬ 

zására vonatkozik. E téren dr. Félix János úr már elismert tekintély s minket 

pedig még az által is kötelezett le, hogy az ismételten hozzá beküldött Magyar- 

országban talált fosszil famaradványokat meghatározván, ezeknek ismeretét lénye¬ 

gesen előmozdította. E tekintetben bátorkodunk az ajánlott következő munkáira 

hivatkozni : 

1. Stvdien über fossile HÓlzer. 1882. 

2. Untersuchungen über fossile Hölzer. 1883. 

3. Magyarország faopáljai pálcBophytólogiai tekintetben. 4- kőnyom, táblá¬ 

val. 1884. Budapesten. 

4. Magyarország fosszil fái. Két photolitogr. táblával. 1888. Budapesten. 

Kelt Budapesten, 1888-ik év januárius 24-ikén. 

A magyarhoni földtani társulat YIH-ik választmányi üléséből: 

Dr. Szabó József, Dr. Szontagh Tamás, 
elnök. m. titkár, mint jegyző. 

A közgyűlés az ajánlottakat egyhangúlag a magyarhoni Földtani Társulat 

levelező tagjáivá választja és az erre vonatkozó díszokmányok kiállítását elrendeli. 
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XI. A közgyűlés továbbá egyhangúlag hálás köszönetét mond Semsey Andor 

úrnak nemesszívü adományáért; mely által Magyarország geológiai tér¬ 

képének a Társulat által való kiadását nagyban elősegítette, illetőleg 

lehetővé teszi. 

XII. Elnök felhívja a jelenlevő tagtársakat, hogy ha valamelyiköknek a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó indítványa lenne, szíveskedjék azt előadni. 

Senki sem jelentkezvén, elnök e helyen megemlítendőnek tartja, hogy 

a IV-ik geológiai nemzetközi congressus 1888-ban Londonban, illetőleg kör¬ 

nyékén fog megtartatni. A nomenclaturai bizottság előmunkálatait Manchester¬ 

ben végezte; de e találkozás nem mondható sikeresnek, mert csak 5 tag jelent 

meg. A térképbizottság lassú működésére vonatkozólag Capellini azon felvilá¬ 

gosítást adta, hogy a munkát Ausztria hátráltatja, nem készülvén még el a be¬ 

nyújtandó térképpel. 

Elnök úr továbbá bejelenti, hogy dr. F. V. Hayden az Észak-amerikai egye¬ 

sült államok jeles geológusa az «U. S. Geological Survey of the Territories egy¬ 

kori buzgó igazgatója 1887-ik év deczember 8-ikán meghalt. A közgyűlés szomorú 

tudomásul veszi. 

Dr. Pethö Gyula elnök becses jelentéseihez még hozzá teszi, hogy az 

1888-ik évi geológiai nemzetközi congressus tulajdonkép már az V-ik, minthogy az 

1786-ik évben (tehát 102 évvel ezelőtt) Selmecz mellett, Szklenón Born J. elnök¬ 

lete alatt tartottak az akkori szakemberek ilyen természetű összejövetelt. Az első 

európai nemzetközi geológiai congressus tehát Magyarországban ülésezett. 

XIII. Dr. Schmidt Sándor választmányi tag a következő czímű előadást tartja : 

TUDOMÁNYOS VISZONYAINK. 
Egy angol valahol szokatlan eseményt tapasztal. Néhány vonással meg¬ 

vázolja és rövid leírását egy folyóiratnak, talán a Nature-nek beküldi. Ott 

nemsokára megjelenik a dolog s a követő számokban másoktól további ada¬ 

tokat, hasonlóságokat, magyarázatokat olvasunk. Hozzáértők meg a tudo¬ 

mánykedvelők, magas ranguak úgy mint a közélet kisebb munkásai, férfiak, 

nők vegyesen írogatnak apró leveleket, tisztázzák a dolgot vagy legalább jól 

megvilágítják. Ez a tudományos élet igazi lüktetése. Itt a tudomány valóban 

él, mert az érdeklődés elterjedett es köréhez mérve kiki iparkodik tapasztalá¬ 

sait a köznek javára fordítani. 

Fejlettebb társadalmi viszonyok, zavartalan régi kultúra meg az átalá- 

nosabb közvagyonosodás azok, melyek a tudománynak tágabb kört meg 

egyúttal nyomatékosabb művelést szereznek. Legjobban beszámol ezekről a 

literatura, azért példáztam az angolt és ha a mi tudományos viszonyainkról 

is áttekintést nyerni akarunk, kiadványainkat kell megtekinteni. 

Ha azt nézzük, hogy nálunk mennyit közölnek, akkor, legalább a ter¬ 

mészetiek tudományában, elégre sőt sokra akadunk. A közreadási kedv az 

idővel nem apadt, inkább sza])orodott. A külön megjelent munkák száma is 

tisztességes, folyóiratokban pedig bővelkedünk. Az új idők megszüntettek 
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már azt az elszigetelést, hogy tudományos köreink csak magyarul közöljenek. 

Nagyot lendített ez azon, hogy tudományosságunk megtalálja útját minden 

felé. Most arra is kell nézni, hogy magyarságunk se veszszen kárba. Kiadvá¬ 

nyaink a magyar textushoz ma már mondhatnám valamennyien idegen nyelvű 

járulékot is adnak, sőt néhány folyóiratunk csakis idegen nyelven közöl. Jó 

magyar emberek kiadta, bár idegen nyelven írt, de magyar nyomtatványok 

ezek, mondják. Megismerem, hogy így van a dolog, hanem kétségtelen az is, 

hogy a fordítás megnevezese nélkül külön megjelent idegen nyelvű munkák 

a magyar literaturát nem gyarapítják soha. Ez az, a mire ügyelnünk kell, ez 

kívánja azt, hogy idegen nyelvű közléseinkkel csínyján bánjunk. Ha már 

idegen nyelven is kell, a mint hogy még mindig kell közreadnunk, akkor cse- 

lekedjük úgy, hogy a magyar eredeti mellől a határozottan megnevezett 

fordítást szétválasztani semmi formában se lehessen. 

A két nyelvű közlés elég alkalmatlan mindannyiunknak. Középszerű, 

kisebb nemzeteknek nyűge ez. De ha már fordítanunk is kell, vagy legyen 

az rövid egybefoglalás, vagy pedig hű mása az eredetinek. Itt nálunk bizo¬ 

nyos könnyelműséget tapasztalhatni, mert olyan munkák is termettek, 

melyeknél a fordítás ugyancsak eredeti, nemcsak mert mint ilyent meg nem 

jelölték, hanem mert annak textusa a részletesebb, a tökéletesebb. 

Mindezek aprólékos dolgoknak látszanak és igaz is, hogy ha tudomá¬ 

nyosságunkat egyéb baj nem fenyegeti, akkor nyugodtan alhatunk. De ne 

feledjük azért, hogy nekünk a tudományban a nemzeti literaturát is kell 

gyarapítanunk, magyarságunkat elhanyagolni ott sem szabad. 

A mi tudományosságunk foglalatját illeti, az teljességében még mindig 

egyes, elszigetelt tereken halad. Nincs meg az az egybekötő társadalmi 

kapocs, mely szervezett egészszé fűzi. A kevés művelő folytán hiányzik meg 

a lehetőn sok felé irányzott eleven változatosság is, mely a nagy nemzetek 

literatúraiában annyira kifejlődött. Mindannyian tapasztaljuk, hogy nálunk 

az, mit tudományos életnek mondhatni, valójában csak egyesek, leginkább 

ugyanazoknak kiváló megterhelésében gyökerezik. Ahoz, ki valamely tére n 

megállja helyet, mindenfelől özönlik a munka, munka, melyet teljesíteni 

hazafias kötelesség. Ide is kell írni, ott is kell előadni, emitt a bírálás tisztje 

vár reá, amott pedig tanácskozásoknál kell véleményezni, a mint már meg¬ 

szoktuk évek hosszú sora óta, majdnem egy-ugyanazoknak. Az ifjabb nem¬ 

zedék számban is alig pótolja a tudomány idősebb munkásait, a művelt 
közönség pedig meglehetős távolról ügyel a tudomány mozgalmaira. A tudo¬ 

mányt terjesztő nyilvános előadások közönsége is itt, például a fővárosban 

kevés kivétellel, mennyire ugyanaz hosszú idők óta és mennyire csak ugyan¬ 

azon osztályokból való! 
A természetiek tudománya iránt az átalánosabb érdeklődést valameny- 

nyire megvilágíthatja az, hogy a «Természettudományi Közlöny,» e nemben 

leginkább elterjedt folyóiratunk mintegy 6000 magyar kezehez jut. E derék 
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kiadvány megfelel tudományt terjesztő hivatásának, jól szerkesztik, jól írják 

azt és minden számában az oktatás, buzdítás tükröződik leginkább vissza. Az 

a rovat ott, melyben a közönség érdeklődése nyilvánul, leginkább a kérdések 

sora. Ez a mi természettudományi zöld borítékunk, a mit divatlapjuknál 

annyira kedvelnek a nők. Itt válaszolgatnak manapság is arra, hogy mi az a 

szikra, mit az aczéllal megütött kova hány. A mi sajátos viszonyainknál az 

ilyen érdeklődés is örvendetes, mert egyszerre mi sem keletkezik. De ha 

annyi évek óta, annyiak munkája folytán ennél nem sokkal előbbre vagyunk, 

nem szomorú dolog-e ez, nem tartozunk-e szokásos öndicsérésünk helyett 

nyíltan megmondani, hogy tudományos életünk átalánosabb fejlődése mégis 

csak rendkívül lassú meg szegényes dolog? 

Nemcsak oktató meg író, hanem tanuló meg olvasó is kell ahoz, 

hogy haladjunk. Nálunk azonban a könyvek nem igen kelnek. Nem csak 

tudományos, de a szep-literaturai művek is nagyrészt a könyvárusok polczán 

maradnak. Hogy mennyire igaz ez, bizonyítja az is, hogy nem régiben 

tanácskoztak a magyar írók, mikép lehessen a könyvvásárlási kedvet fokozni. 

A javaslat vidéki könyvtárak meg a hasonlók formálását sürgeti, biztos rako¬ 

dókat kíván, hová a könyvek a kiadók raktáraiból vándoroljanak. Ha a kiadó 

könyvbe helyzett pénzét visszakajija, ha az író is munkája után nemi jövedel¬ 

met arat, akkor talán fejlődött a közművelődés meg a magyar literatura ? 

Nem, határozottan mindaddig nem, míg csak az olvasási kedv is nem gyara¬ 

podott. Itt fészkel a baj, ezért nem veszik a könyvet. Ha pedig csak néhány 

írónk olyan, hogy műveik az olvasási kedvet megindítani vagy fokozni valók, 

akkor én nem csodálkozom, hogy a legtöbb munka nem kel, míg egyeseket 

csakugyan nagyban vesznek. A tudomány művelése, a tudományos literatura 

azonban maga a közönség ízlésétől különvált, független dolog. Az saját utján 

halad és irányában a sokaság tetszese vezető nem lehet. Az egy külön ország 

választottjaival, a legrégibb idők óta. De megtanulhattuk azért, mentői elszi¬ 

geteltebb, annál lasabban fejük az is, míg annál inkább lendül, mentői több 

segítője akad. A csak tudományos munkák mellé még a tanulási kedvet 

élesztők is okvetlenül szükségesek tehát, necsak a tudósnak, de olykor a 

közönségnek is írjon a tudós. Ebben az irányban pedig, mi tűrés tagadás, 

nem volt még eleg szerencsénk. 

De nemcsak kedvelőt, hanem igaz művelőt is kell toborzani a tudo¬ 

mánynak. Fiataljaink legnagyobb része, mint szegényebb nemzeteknél való, 

a megélhetésért küzd a legelső ízben s csak kevesen válhatnak ki állhatato¬ 

san a tudomány szolgálatára. Nagy felelősség az, melyet tanáraink tudomá¬ 

nyunk javára magukra vállalnak és buzgó tanítványaikat az állhatatos 

művelők sorába kalauzolni iparkodnak. Mert a dolog vége az, hogy alig lehet 

jövőben egy-egy szerény állomást juttatni nekik. Megelőzik mások, olykor 

a nem hívatottak is. Az örökös assistenseket jól ismerjük mi is. Ha most 

nemzeti sajátságunknak azon árnyékos oldalára is ügyelünk, hogy a könnyen 
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lobbanó lelkesedés ha elhamvadt az ellenkező túlságba jutunk, megérthetjük, 

hogy miért züllik el az, ki fáradtsággal szerzett ismereteit használat híjával 

lassanként felejteni kénytelen. Szárnyalásából a materiális gondok a földhöz 

lehúzzák s így terem meg nálunk a tudós proletár, ezert sovány a tudomány 

succrescentiája is. 

Nagy baj az, hogy a quaíifikált fiatalokat olykor elhelyezni sokáig nem 

lehet; felismerték ezt már mindenfelé nálunk. Sok a tanult ember, mondják. 

A dolog velejét azután abban keresik, hogy mint mondani szokás, túltermelés 

ez a tudományos pályán, a nem kevéssé fontos gyakorlati pályák rovására. 

Nálunk még igen sok szegény is urnák taníttatja a fiát, a módosabb meg 

azzal biztatja a hanyag gyermeket, hogy oha nem tanulsz, hát mesterem¬ 

bernek adlak». Ezekben pedig ugyancsak a nemzeti sajátság gyökerét látjuk. 

Prókátor népnek hívtak bennünket egykor, de ma is megillet e jelzes, és azt 

vélem, ez ha csak a tanultságra vonatkozik, egymagában nem volna meg a 

baj. Mert vájjon káros lehet e hazánkra az, ha mentöl több, egyetemen 

tanult embere támad? Én mindig azt hallottam, ma is azt vallom, ez nem 

káros, sőt igen kívánatos dolog. 

I)e kétségtelenül igen nagy baj a szegénység maga. Pedig mi szegények 

vagyunk. Tapasztalásból tudjuk, hogy ott, a hol a mód, ott a műveltségre 

is gyakrabban akadni. A leggazdagabb népek a legműveltebbek is. Azonban 

míg könnyebben művelődhet a gazdag azért, mert epen gazdag, addig azt se 

feledjük el, hogy egyúttal a műveltség az, mely meggazdagíthat is. A köz- 

vagyonosodás terjedésére én ezért a műveltség átalánosításán kívül hatható¬ 

sabb módot nem igen ismerek. Azért, ha már a magyar úrhatnám természetű, 

legyünk csak prókátor nép, de művelt meg munkás egyúttal ezentulra is, 

mert meggyőződésem az, hogy az átalánosabb művelődéssel maga a szegény¬ 

ség is apadni fog, és ki ne becsülné akár a vagyonos prókátort a vagyontalan 

iparosnál többre ! 

Nálunk a tanultságot egyfelől mindinkább korlátozni törekednek. Csak 

az küldhesse magasabb iskolákba fiát, a ki teheti, míg az, ki szegény, okosab¬ 

bat művel, ha fiából urat nevelni minden áron nem akar. Erre czéloznak 

azon javaslatok, melyek a tanítást az eddiginél jóval költségesebbnek akarják. 

Most, úgymond, sok üres fejű fin úszik át a középiskolákon és így magunk 

neveljük a proletárt. Nemrég olvastuk a javaslatokat is, hogy noha az egye¬ 

temi tanítás vidéki szülőknek az olcsó búza, meg gyapjú nélkül is igen költ¬ 

séges dolog, most a fővárosban még a legkisebb iskolák dija is majdnem 

kétszer annyi legyen. A javaslat penztekintetekböl üdvös lehet arra, a hon- 

nét az iskolák költségeit fedezik, de hogy a közművelődés maga így igen sokat 

szenved, azt bizonyítani sem kell. Juthasson a szegény, gazdag tanuláshoz 

egyformán könnyen, de a qualifikálás maga, az legyen szigorú és minden 

izében igazságos is. Ne emeljük, sőt inkább apaszszuk a tanítás diját, az 

oktatás ügyét nem szabad a jövedelmezőséggel mérni. Nem kidobott pénz az, 
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mit iskoláinkra költünk. Ez csak a legjobban elhelyezett tőke, mely egy-egy 

qualifikált fiatalban a hazának folyton kamatoz. Persze, ha valaki egyetemre 

csak üres fejjel kerül és ott is a munka helyett csak lézeng, akkor természe¬ 

tesen mondhatjuk, hogy munkánk, költségünk kárba vész. Még nagyobb a 

baj, ha valaki szakját oklévele daczára sem érti. Ki a hibás ebben? Talán a 

szülő, ha üres fejű gyermeket a nyert jó bizonyítvány daczára csak tovább 

iskoláztatja? Vagy talán helyesen jár el az a felsőbb iskolai tanár, ki hall¬ 

gatóinak 90 százalékát nyugodt lelkiismerettel megbuktathatná, de emberies 

jóindulatában tovább bocsátja őket? 

Nem hibáz a szülő, ki gyermekére költve, abból a hazának mentői 

tanultabb fiat nevelni akar. De mindig hibáz a tanár, ha a qualifikálásnál, 

bár humánus mellektekintetek befolyásolják. A mint a tanáré az érdem 

oroszlánrészé a nemzet közművelésének megmunkálásában, úgy reá háramol 

a mulasztás következményének súlya is. Nem hiszem, hogy az úgynevezett 

melléktekintétektől megszabaduljon valaha az ember. Sőt vannak esetek, 

a mikor okvetlenül szükségesek azok. De sehol sem károsabb hatásuk mint 

ott, mikor qualifikálás megbirálásáról van szó. Míg ez nem pártatlan, míg ez 

a megszabott követelményekből ezért vagy azért engedni hajlandó, addig 

hiába akarjuk a félig-műveltséget megakadályozni. Ha a magasabb díjak 

folytán csak a módosabb taníttathatja tovább az egyetemig gyermeket, de a 

qualifikálás morális mértékét és módját változatlanul hagyjuk, akkor az igaz, 

vagyontalan meg folytonos kondicziókkal kiizködő tanulóink az egyetemen 

alig halesznek, de kérdés, jobban leszünk-e akkor mint ma. 

A vagyonos ember nálunk ma is fiát, kevés kivétellel iparosnak csak 

akkor neveli, ha véletlenül maga is az. Különben az egyetemre küldi, ha 

másért nem, legalább azért, hogy czimhez jusson. A szegény is iskoláztatja 

gyermekét, es ha a fiú jól tanul, csak azt ajánljuk mindig, taníttassa tovább, 

így azután az üres fejű meg a vásott gyermekek azok, a kik közűi iparosaink 

leginkább rekrutálnak. Hogy keressük ezután a kiváló iparosokat nálunk, 

hogy fejlődjék maga az ipar? Nem hihetem azt, hogy kárára volna bárkinek 

az, ha néhány evvel tovább is járja az iskolát. Ha a tanítás olcsó, mindenki 

tanulhat addig, míg csak a vizsgálatok követeléseinek megfelelni tud. Mert 

csak ez lehet a kérdés, semmi más. Az iparok pályákhoz így szolid elem 

kerül, mert a szegénysége folytán folytonos mellekmunkával terhelt es az 

egyetemet csak ritkán látogatható a tagadhatlanúl jólelkű elnézések híján 

csakugyan megakad a magasabb kiművelési fokon és kénytelen a gyorsabban 

czélhoz vezető egyeb pályákhoz fordulni; kezdetben igaz megkésve, de nem¬ 

sokára majd ideje korán. Az üres fejű pedig mindjárt kezdetben megreked 

és ha már megtanítani sehogy sem lehet, a társadalomban üres fejének meg¬ 

felelő helyre kerül. 

Míg egyfelől azonban az iskolákhoz való jutást a költségekkel megne¬ 

hezíteni iparkodnak nálunk, addig másreszt oktatásunk igen távol esik attól, 
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mit gyakorlatinak lehet nevezni. Minálunk a tudós oktatás járja úgy a kis 

mint a nagy iskolákban. 

Nemrégiben egy iskola évi vizsgálatán voltam, hol a természetrajz 

során az ásványokról is felelgettek a lánykák. Megvallom, öröm volt hall¬ 

gatni. Nemcsak a kérdezett ásványokat ismertették helyesen meg, hanem 

azoknak kristályformáit is szépen megrajzolni tudták. Láttam, hogy a kis 

tudósok mily tudományosan tanulták az ásványtant és eszem ágában sincs, 

hogy az ő vagy tanárjuk jó hírét csorbítsam. De az még nyílt kérdés, hogy az 

ásványtan, mint olyan, való-e a kisebb iskolákba? Én azt vallom, nem oda 

való, mert az ásványtant csakis sok más megelőző ismeretek használásával 

lehet rationálisan tanítani és akkor is jól iskolázott fejű tanítványoknak. 

E nélkül vagy csak formai az a megmutatott tudás, vagy ha encziklopediásan 

az ásványtan köpönyege alatt egyúttal geometriát, physikát meg chemiát 

tanítunk, csak oda jutni, mit a magyar úgymond, hogy keveset szorít az, ki 

sokat markol. Ne ásványtant tanuljon a serdülő tanuló, de tanítsák meg a 

mindennapos élet ásványaira. 

A tudós oktatás nálunk így halad tovább az egyetemig. Hogy a tudós 

művelésnek az egyetem a helye, az kétségtelen. Rég múlt időkben a legfelső 

fokért a doktori méltóság volt a jutalom. Ez a tudósság ma már a gyakorlati 

élet embereinek is fokmérője nálunk. Nem volt elég, hogy a múlt hagyomá¬ 

nyai nyomán az orvosnak a doktori fok kellett, ma már az ügyvédnek is 

doktornak kell lenni. Eredeti czéljából kiforgatva, most a még gyakorla- 

tiabb emberek, mérnökök, építészek is doktorságról tanakodnak. Hogy miért 

legyenek a gyakorlati élet munkásai is egyúttal tudósok, ez olyan tulság, 

melyre csak a modern idők hajhászó iránya felelhet. Megesik aztán, hogy 

közpályán munkáló fiataljaink tudósok ugyan, de jure et lege, de nem tudnak 

járni a földön, mert a Parnassushoz kalauzolták őket. A mennyiben pedig 

az életben nem annyira az elmélkedés, mint inkább gyakorlás a mester, hatá¬ 

rozottan vélem, tíz jó ügyvédre például bőven elég egy középszerű jogtudós. 

Kultúránkat is, mint más egyéb dolgunkat, a hagyományosság meg az 

örökös utánzás nyomasztja. Ez már az ó-világ nyűge, mely vele jár, mint 

házával a csiga. Nem mondhatom, hogy szakítsunk feltétlenül a múlttal, 

meg arra sem vállalkoznék, hogy a mi kárunkon tanuljon a többi. De csodá¬ 

latos dolog az, hogy mi, ha nézünk, nagy ritkán látunk el az atlanti tengerig 

nyugatnak, azontúl még mindig csak hírből ismerünk egyet-mást. Megen¬ 

gedem, hogy a nagy és mindenkép hatalmas Egyesült-Államok mértéke úgy 

a hogy van, reánk nem illik, de miért mellőzik teljesen azt ? Ha már idegen 

minták nyomán kell haladnunk, nem volna-e jó az új-világ dolgaival is meg¬ 

ismerkedni ? Ott a tanítás, tanulás szabad, hozzáférhető. A gyakorlati tárgya¬ 

kat gyakorlatian tanítják is, kinek-kinek annyit, a mennyire szüksége van. 

Nálunk az egyesnek az életpályáját majdnem a veletlen szabja meg. Időnkint 

oda seregeinek, a mely pályának jövője van. Vagy 15 évvel ezelőtt a mérnöki 
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pályát, manapság az erdészetit karolják fel. így a tanári pálya is nem régiben 

meg gyorsan a czéllioz juttatott, ma már a természetrajzon alig van tanár¬ 

jelölt. Mert valósággal túltermeléssé fajultak mindezek. A bajon segítendő, 

formában, időben, költségben akadályokat támasztanak, a szükség szerint ma 

itt, holnap ott, utoljára mindenütt és azután a fokozás egyenkint újra bekö¬ 

vetkezik. Most már az, ki nem jó helyre került, ki választott pályáján saját 

hibáján kívül nem boldogul, az bízvást monológozhat viszonyainkon. Az 

megreked ott, a hova sorsa lökte és csak távolról nézheti, mikep boldogulnak 

mások az időhöz szabott, jobban megválasztott pályán. Kevés van nálunk, 

ki kettős oklevelet szerzett. Elég időbe, bajba kerül egy is. Bezzeg hiányzanak 

a rövid, alkalmas időkhöz szabott kurzusok, melyek Amerikában annyira 

virágoznak. Nappal megélhetéséért dolgozik, este qualifikálásán fárad, és ha 

az egyik pályán nem boldogul, a másikat tanulja meg, olykor már ritkuló 

üstökkel. így a túltermelés természetes móddal és nem a közműveltség kárá¬ 

val akadályoztatik meg. Mi a tudóst keressük, ott az értelmest kívánják. Ott 

a tanulás majdnem csak munka, nálunk még sok más kérdés. Az új-világ 

eredményeit a mieinkkel egybevetni azonban nem szándékozom. Nemcsak 

mert a közösen használható mérték megszabása igen messzire vezetne, 

hanem mert mindnyájan tudjuk, hogy a fiatal Amerika máris hová haladt. 

Tisztelt gyülekezet! Evekkel ezelőtt már szerencsés voltam, hogy a 

Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésén megszólalják. Akkor szomorú 

tisztség várt reám, az elhunyt William Hallows Miller emlékének áldoztunk. 

Változnak az idők és a szomorúságra elvegre is öröm következik. Ilyen öröm 

társulatunk tevékenységét is látni. Kevesen vagyunk, kik a társulat zászlója 

mellé sorakoztunk, de bizonyos, hogy ez a gárda sem tágít. Mi mindannyian 

itt egy jól ismert kört formálunk, kik évek sora óta találkozunk gyűléseink 

napján; a ki megszólal, otthon érzi magát. Tudós vezéreink szavát okulva 

hallgatja az ifjabb nemzedék és mikor előadóink gyakran a fiatalok: ez meg¬ 

mutatja, hogy társulatunk nemcsak konzervál, hanem egyúttal fejleszt. 

Mi magyarok nemzeti vonásainkban bő mértekkel bírjuk a könnyen 

lelkesedést. Ez az oka annak, hogy a bírálat nálunk gyakran dédelgető és 

ezért káros. Nem bírálhatom azért társulatunkat, nehogy elismerésemet balra 

magyarázzák. Jól tudom, bokros érdemeit majd méltatják egykor mások. 

Mikor az elmondottakban tudományos, meg az egybefüggő viszonyainkról 

szóltam, széles vonásokkal rajzoltam egy nem igen derült képét. Társulati 

tevékenységünkről napsugaras tájat vázolnék, ha türelmüket tovább fakasz¬ 

tani szándékoznám. Ezek a kis, saját lábon járó státusok közművelődésünk 

hézagos birodalmában azok, melyekben az idővel akadálytalanul haladhat- 

a dolog. Dogmájuk csak egy van, ez a haladás, szerszámuk a munka, czeljuk 

a tudomány, az ismeretterjesztés. Ha csak egy ilyen szövetkezetünk is van, 

az már valami, mert egy fecske bár nem csinál nyarat, de az a fecske már a 

tavasz hírhordója. Ne várjunk a nyárra, használjuk a tavaszt. Ne javasolgas- 
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sunk, hanem tegyünk, mert a révedezőt a czelnál megelőzi bárki. Tevékeny¬ 

ség az elet, halál a tespedés! 

XIV. Elnök ezek után, több tárgy nem lévén, a közgyűlést befejezettnek nyil¬ 

vánítja. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI. 

I. Czírn. 

1. §. A társulat czime: ((Magyarhoni Földtani Társulat.# 

Budapest. 

II. Czél. 

— Székhelye 

2. §.. A ((Magyarhoni Földtani Társulat# tudományos egyesület, mely¬ 

nek czólja a földtan és rokontudományok növelése és terjesztése. 

3. §. Ezen czél biztosabb elérhetése végett a ((Magyarhoni Földtani 

Társulat# más testületekkel összeköttetésbe léphet. 

III. Eszközök. 

4. §. A jelentékenyebb eszközök: 

aj Szakgyűlések. 

b) Szakközlöny, melyben a tagokat a gyűlések eredményéről is 

tudósítja. 
c) Könyvtár. 

d) Föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése. 

e) Egyes vidékek földtani átkutatása. 

f) Fiók-egyesületek alakítása. 

IV. Pártfogó. 

5. §. A társulat igyekszik, tudományos czéljainak biztosabb elérése 

vegett egy vagy több pártfogót megnyerni. 

V. Tagok. 

6. §. A társulatnak vannak a) pártoló, bj örökítő, c) rendes, d) tisz¬ 

teleti es ej levelező tagjai. 

E tagokon kívül a társulat ((levelezőket# is választ. 

7. §. Pártoló tag az, ki a társulat pénzalapját legalább 200 írttal o. e. 

növeli. 

8. §. Örökítő tag az, ki az alaptőke gyarapítására egyszermindenkorra 

100 frtot fizet a társulat pénztárába. 
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9. §. Rendes tag lehet az, ki ebbeli szándékát vagy maga, vagy egy 

tag által a titkárnak bejelenti. 

10. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő szaktudós, választ¬ 

ható, ki a geológiában vagy ennek rokontudományaiban kiváló érdemeket 

szerzett. 

11. §. Levelező tagul oly bel- vagy külföldi szaktudós választható, a ki 

a társulat vagy általában a magyar geológia ügyének valamely lényeges szol¬ 

gálatot tett. 

12. §. Levelező czim adható mindazoknak, a kik a társulat czéljait 

gyűjtés, becsesebb adomány vagy egyeb jó szolgálat által elősegítették. 

VI. Tagok választása. 

13. §. A ki pártoló, örökítő vagy rendes tag óbajt lenni, abbeli szán¬ 

dékát a társulat egy tagjának vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. 

Az ekként ajánlottak megválasztás végett a választmány elé terjesztetnek és 

az eredmeny a közelebbi szakűlésen bejelentendő. 

14. §. Tiszteleti és levelező tagot a választmány előterjesztése alapján 

a közgyűlés választ. 

Az ajánlás joga a rendes tagokra is kiterjed, úgy azonban, hogy a ren¬ 

des tag ajánlatát kellő okadatolással a közgyűlést megelőző novemberi szak- 

ülésen írásban nyújtsa be az elnökségnél. A választmány az illető javaslatot 

saját véleményével terjeszti a legközelebbi közgyűlés elé. 

15. §. A levelezőket a választmány választja. 

VII. Tagok jogai. 

16. §. A tagok a társulattól minőségükhöz kepest oklevelet kapnak, 

melynek alapján magukat a «Magyarhoni Földtani Társulat)) pártoló, örö¬ 

kítő, rendes, illetve tiszteleti vagy levelező tagjának nevezhetik. 

A társulat minden pártoló, örökítő és rendes tagja részt vehet a szak- 

és közgyűléseken, hol szavazati jogával élbet, új tagot ajánlhat, a társulat 

kiadványait kapja és a társulat könyvtárát használhatja. 

VIII. Tagok kötelességei. 

17. §. A rendes tagok évenként 5 irtot fizetnek. 

Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egyszermindenkorra 2 forin¬ 

tot fizet. 

18. §. A tagsági díj minden ev első negyedében fizetendő. Ha valamely 

tag évi diját az első negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a 

legrövidebb postai közvetítés útján szedi be, a mely esetben a postai költ¬ 

séget a hátralékos tag fizeti. 

19. §. A ki a társulatból ki akar lépni, ebbeli szándékát félévvel előbb 

a titkárságnál jelentse be. 

Földtani Közlöny, XVIH. köt. 1888. (97) 9 
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IX. Ügyvezetés. 

20. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből, az 

alelnökből, első és másodtitkárból, 12 választmányi tagból és a pénztáros¬ 

ból áll. 

21. §. Az elnök képviseli a társulatot a hatóságok és mások irányában, 

az üléseken elnököl, szükség esetében rendkívüli közgyűlést hívhat össze, 

s a közgyűléseken a társulat szellemi munkálkodását ismerteti. 

A társulat pénzügyeire felügyel, a választmánytól elrendelt fizetéseket 

utalványozza, a titkár által vezetett jegyzőkönyvet, társulati határozatokat 

aláírja, szavazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt. 

Az alelnök helyettesíti az elnököt. 

22. §. Az első titkár vezeti az ügyeket, megü’ja az ülések jegyzőköny¬ 

veit és szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakűlési előadásokról; a 

gyűlések idejéről és napirendjéről tudósítja a tagokat; a beküldött munká¬ 

latokat és tárgyakat bemutatja, gondot visel a könyvekre és folyóiratokra, 

rólok jegyzéket vezet; a tagok számát nyilvánosság]tan tartja, beszedi tőlök 

az évdíjat és a közgyűlésen a társulat működéséről jelentést terjeszt elő. 

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese. 

23. §. A választmány intézi el a társulat minden fontosabb ügyeit. 

Megválasztja a pártoló, örökítő, rendes tagokat, es a levelezőket. Köz¬ 

gyűlés elé terjeszti a tiszteleti es levelező tagok választására vonatkozó 

indítványát. Ellenőrzi a pénztári kezelést s azt minden évben megvizsgáltatja. 

24. §. A pénztáros kezeli a társulat alapvagyonát es forgó tőkéjét, tel¬ 

jesíti a fizetéseket; megjegyezvén, hogy minden pénztári kiadás csak az 

elnöktől utalványozott és a titkár által ellenjegyzett számlára vagy nyugtat- 

ványra történhetik. 

25. §. Az elnök, alelnök, titkárok és választmányi tagok, kiknek 

szakférfiaknak és budapesti lakosoknak kell lenni, 3 évre választatnak a 

közgyűlésen általános szótöbbséggel s titkos szavazattal. Ugyanily módon 

választatik a pénztáros is a társulat budapesti tagjai sorából. 

X. Gyűlések. 

20. §. A gyűlések háromfélék: a) szak-, b) választmányi és c) köz¬ 

gyűlések. 

27. §. A szakülésen tudományos értekezések adatnak elő. Ilyen min¬ 

den hónapban egy tartandó a nyári szünidő kivételével. 

28. §. A választmány havonként rendesen egyszer tart ülést, általános 

szavazattöbbséggel határoz. Hogy a határozat érvényes legyen, a jelenlevő 

tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen lenni. 
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29. §. Közgyűlést a társulat évenként rendesen egyet tart, még pedig a 

polgári év elején. Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat 

össze; de ez egy héttel előbb a tagokkal tudatandó. 

A közgyűlésen választatnak a tisztviselők és a választmányi tagok, a 

társulat szellemi működéséről és anyagi állásáról tétetik jelentés. Tiszteleti 

és levelező tagok választatnak. A számadások és a pénztár megvizsgálására 

három tag kiküldetik. 

A közgyűlés elé terjesztendő indítványok, ha foganatosítások pénz¬ 

kiadással járna, vagy ha a fenálló alapszabályok és a szokás szentesítette 

ügykezelési rend megváltoztatását vonnák maguk után, a közgyűlést legalább 

két hónappal megelőzőleg a titkárság útján a választmánynak bejelentendők, 

hogy ez a kérdést tanulmányozhassa és véleményét a közgyűlésnek előter¬ 

jeszthesse. 

A jelenlevő tagok általános szótöbbséggel határoznak. 

XI. Társulati vagyon. 

30. §. A társulat vagyonát a) az alaptőke és b) a forgó tőke kepezi. 

a) Az alaptőke áll a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s 

egyéb erre a czélra szánt adományokból. Az alaptőkének csak kamatja 

költhető el. 

b) A forgó tőke jövedelmét képezik 1 -szőr a rendes tagok 5 forint¬ 

nyi évi díja; 2-szor az oklevelekért bejövő 2 forint; 3-szor eladott nyom¬ 

tatványokért befolyt összegek; 4-szer az alaptőke kamatja és 5-ször egyéb 

erre a czélra szánt adományok. 

XII. Alapszabályok változtatása. 

31. §. A társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja meg 

szótöbbséggel. A megváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb 

helyre térj esztendők. 

XIII. A társulat feloszlása. 

32. §. A társulat feloszlását, egy évnegyeddel előbb kihirdetett köz¬ 

gyűlésen a helybeli tagok kétharmada, vagy ha ennyi tag uem gyűlt volna 

össze, akkor egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyűlésen a jelenlevő 

tagok határozzák el kétharmad szótöbbséggel. 

33. §. A társulat feloszlása esetében minden vagyona a közgyűlés által 

kijelölendő tudományos czélra fordítandó, a mely határozat azonban fogana¬ 

tosítás előtt felsőbb jóváhagyás alá terjesztendő. 
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XIV. Állami felügyelet. 

34. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. eln. sz. a. kelt, az egyletekre 

vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pontjához képest, «az egye¬ 

sület az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, 

illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben 

további működésének folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 

érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felíüggesztetik s a felfüggesztés után 

elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlatta- 

tik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására külömbeni fel¬ 

oszlatás terhe alatt köteleztetik.» 

Kelt Budapesten a «Magyarhoni Földtani Társulati) 1887-dik évi 

februárius 9-en tartott rendes közgyűléséből. 

Dr. Szabó József, Dr. Staub Móricz, 

a magyarhoni Földtani Társulat elnöke. a magyarhoni Földtani Társulat első titkára. 

73726/VII. szám. Látta a magyar királyi belügyi minister. Budapesten, 

1887 évi november hó 12-en. A minister helyett Beniczky s. k. állam¬ 

titkár. (P. h.) 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

alapítványi tőkéje az 1887. évben. 

1850. (f) Gróf Andrássy György .. ... ... készpénzben 105 frt. 
1851. (f) Báró Podmaniczky János — — — ... « 105 « 
1856. (f) Báró Sina Simon .. ... ... « 525 « 
1858. (f) Ittebei Kis Miklós ... ... ... — ... « 105 « 
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten ... — « 105 « 
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvár ... ... kötelezvényben 300 « 
1867. (f) Drasche Henrik lovag ... ... ... ... készpénzben 100 « 
1872. Pesti kőszénbánya- es téglagyár-társulat ... « 300 « 

— Salgó-tarjáni köszénbánya-társulat ... ... « 100 « 
1873. Az első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat Budapest és 

Pécs ... ... ... .. — ... ... _ készpénzben 200 « 
— Kállay Benjámin, Bécsben ... ... ... — « 100 « 

1876. (f) Rónay Jáczint, Pozsonyban ... ... ... « 100 « 
— M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében ... — « 100 « 
1877. (f) Gróf Erdődi Sándor ... ... — — — « 100 « 
1879. Gróf Karácsonyi Guido Rudolf-alapítványából « 100 « 
1881. Budapest fővárosa .  — — — — « 200 « 
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten ....   « 200 « 

— és 1885. A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület « 200 « 
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1883. A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamü-vállalat 
készpénzben 200 frt 

— Bállá Pál, Újvidék ... ...   ... — — « 100 « 
— Bállá Pál alapítványa az újvidéki magy. kir. főgimnázium 

nevére_ ... ... ... ... _ ... ... ... készpénzben 100 « 
1884. Bezeródy Pál, Budapesten ... .... . ... « 100 « 

— (f) Modrovits Gergely _ ... ... ... ... « 100 « 
— Zsigmondy Vilmos, Budapesten ... .. « 200 « 
— Dr. Koch Antal, Kolozsvárott ... ... ... ... állampapírban 100 « 
— Dr. Rotli Samu, Lőcsén ...   ... ... ... « 100 « 
— Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten .. « 100 « 
— Dr. Szabó -József, Budapesten... ... ... ... « 200 « 
— Dr Ilosvay Lajos, Budapesten ... ... ... » 100 « 

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten ... ... ... ... « 100 « 
— Dávid Vilmos, Budapesten _ _ _ ... « 100 « 
— Gróf Andrássy Manó, Budapesten ... ...   készpénzben 200 « 
— Húsz Samu, Budapesten ... ... _ ...   « 100 « 
— Felsö-Zopori Tóth Ágoston, Gráczban _ ... állampapírban 100 « 
— (f) Klein Lipót, Budapesten ... ... ...   készpénzben 100 « 
— Gróf Andrássy Dénes, Dernőn _ _ ... « 200 « 
— Észak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és iparvállalat- 

részvénytársulat, Budapesten ... ...   készpénzben 200 « 
— Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgó- 

Tarjánban ... ... ... ... . . . készpénzben 200 « 
—- Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő fensége vasgyára, 

Pohorellán ... .... ... ... ... ... _ ... készpénzben 100 « 
— Beszterczebánya sz. kir. város... ... ... ... « 100 « 
— Gróf Csáky László, Budapesten ... _ ... « 200 « 
— Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút-Társaság, Buda¬ 

pest és Bécs ... ___ ... ... ... ... ... készpénzben 200 « 
— Dr. Dietz Sándor, Budapesten... ... ... ... kötelezvényben 100 « 
— Dr. Pethö Gyula, Budapesten... ... ...   « 100 « 
— Kempelen Imre, Moha ...   ... _ ... készpénzben 200 « 

1886. Dr. Kunc Adolf, Csorna ... ... ... ... ... « 100 « 
— Dr. Herich Károly, Budapesten ... _ ... « 100 « 
— Esztergomi főkáptalan ... ... ... ... ... « 100 « 
— Inkey Béla, Budapesten ...   ... ... ... « 100 « 

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten ... ... ... kötelezvényben 100 « 
— Dr. Szontagh Tamás, Budapesten ... ... « 100 « 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

tisztviselői 

választattak az 1886 január 13-án tartott közgyűlésen az 1886—1889 trienniumra. 

FUNCTIONÁBE DÉR UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT 

gewahlt in dér am 13. Jdnner 1886 abgehaltencn Generalversammlung 

für das Triennium 1886■—1889. 

Elnök (Prásident): Dr. szentmiklósi Szabó József, kir. tanácsos s több bel- és 

külföldi rend lovagkeresztese, a budapesti m. kir. tud. egyetemen az ásvány- 

és földtan ny. r. tanára; a magyar tudom. Akadémia rendes tagja és 

Ill-ik (mathematikai és természettudományi) oztályának titkára ; számos bél¬ 

és külföldi tudományos társulat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja. stb. 

Alelnök (Yiceprásident): Zsigmondy Vilmos , kir. tanácsos s több bel- és kül¬ 

földi rend lovagkeresztese, országgyűlési képviselő, a képviselőház pénzügyi 

bizottságának elnöke, a magyar tud. Akadémia lev. tagja stb. 

Titkárok (Secretáre): Első titkár dr. Staub Móricz ; másodtitkár dr. Szontagh 

Tamás. 

Pénztáros (Cassier): Czanyuga József. 

Választmányi tagok : (Mitglieder des Ausschusses.) 

Böckh János. 

Gezell Sándor. 

dr. Herich Károly. 

dr. Hofmann Károly. 

dr. Krenner József Sándor. 

Lóczy Lajos. 

dr. Pethö Gyula. 

Eoth Lajos (telegdi). 

dr. Schafarzik Ferencz. 

dr. Schmidt Sándor. 

Semsey Andor. 

dr. Wartha Vinoze. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 

NÉVSORA 
az 1887-iki évben. 

VERZEICHNISS 

DÉR MITGLIEDER DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAET 

im Jahre 1887. 

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A hol 
két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét. 

Pártfogó. (Protektor.) 

Galanthai herczeg Esterházy Miklós, * Edelstetten herczegi grófja, Fraknó 

örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 

középkeresztese, a Hannoverai Guelpli-rend kardos nagy keresztjének birto¬ 

kosa, a császári orosz Szent-Anna-rend commandeurje, cs. kir. kamarás, 

Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. őrnagy sz. k. — Bécsben, 1856. 

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.) 

Beyrich E., a berlini egyetemen a palasontologia tanára, Európa geológiai térképe 

ügyének egyik igazgatója stb. Berlin 1886. 

Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geológiai társulat titkára, 

London 1886. 

Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a geológia tanára, a nemzetközi geológiai 

kongresszus elnöke, Bologna 1886. 

Dana James, a Yale-Colleg-on a mineralogia tanára, Connecticut államban, New- 

Hawen 1886. 

Daubrée A., az Institut tagja s a természetrajzi múzeumon a geológia tanára, 
Páris 1886. 

Dechen H. von, a porosz kir. bányák főigazgatója, a nemzetközi geológiai kongr. 
tiszteleti elnöke, Bonn 1886. 

Ettingshausen Constantin, báró egyetemi tanár, Graz 1883. 

Geringer Károly báró, Bécs 1850. 

Hall James, állami geológus s az állami természetrajzi múzeum igazgatója Al- 

banyban, New-York államban 1886. 

Hauer Ferencz, lovag, csász. és kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 
múzeum intendánsa, Bécs 1867. 
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Hébert E., az Institut tagja s a Sorbonneban a geológia tanára, Páris 1886. 

Menegbini Giuseppe, a pisai egyetemen a geológia tanára, az olasz királyi Comitato 

Geologico elnöke, Pisa 1886. 

Prestwich J., az oxfordi egyetemen a geológia tanára, a londoni Eoyal Soeiety 

tagja s a londoni geológiai társulat alelnöke, London 1886. 

Pdchtbofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse 1883. 

Semsei Semsey Andor, földbirtokos, am. nemz. múzeum ásványtári osztályának tiszt, 

fő-őre, a m. tud. akadémia és a kir. m. természettudományi társulat tiszteleti 

tagja, Budapest. 1876. 

Stacbe Guidó, cs. k. főbányatanácsos és a cs. k. geológiai intéz, aligazgatója, Bécs 1872. 

Stur Dénes, főbányatanácsos, a cs. k. geológiai intézet igazgatója, Bécs 1880. 

Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen a geológia tanára s az osztrák Reichsrath 

tagja stb., Bécs 1886. 

Tliun Leó gróf, Bécs. 1850. 

Zittel Károly Alfréd, a müncheni egyetemen a geológia és palaeontologia tanára, 

München 1883. 

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.) 

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874. 

Buda Ádám, földbirtokos Reá (1866) 1885. 

Korniss Emil gróf, Budapest 1880. 

Majlátb Béla, Budapest 1873. 

Müller Károly, Villány 1875. 

Dr. Roccatagliata Péter, Nápoly 1885. 

Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882. 

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) 

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő 1885. 

Andrássy Manó gróf, országgy. képviselő, Budapest 1885. 

Budapest fővárosa 1881. 

Csáky László gróf, v. b. titk. tanácsos, országgy. képviselő, Budapest 1885. 

Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs 1873. 

Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, 

Budapest 1885. 

Kempelen Imre, földbirtokos, Moha 1886. 

Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest 1872. 

Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág 1883. 

Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest 1883. 

Rimamurány-Sál gó - Tárj áni vasmü-részvény-társaság, Salgó-Tarján 1885. 

Dr. Schwarcz Gyula, a m. tud. akadémia lev. tagja, Sz.-Fehérvár 1864. 

Szabadalmazott osztrák magyar államvasuttársaság, Budapest és Bécs 1885. 

Dr. Szabó József, (L. elnökség) Budapest (1850) 1886. 

Szlávy József koronaőr, Budapest 1883. 

Zsigmondy Vilmos, (L. Elnöks.) Budapest (1866) 1884. 
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Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) 

Bállá Pál, ügyvéd Újvidék 1883. 

Beszterczebánya szab. kir. város Tanácsa Beszterezebánya 1885. 

Bezerédy Pál, földbirtokos Budapest 1884. 

Dávid Vilmos, mérnök Budapest (1866) 1884. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, tanár, Budapest (1877) 1885. 

Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886. 

Hantken Miksa, (prudniki,) lovag, egyetemi tanár Budapest (1860) 1873. 

Dr. Ilerich Károly, miniszteri osztálytanácsos, választm. tag, Budapest 1886. 

Húsz Samu, bányamérnök, Budapest (1867) 1885. 

Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár Budapest (1883) 1885. 

Inkey Béla, birtokos Budapest (1875) 1886. 

Iíállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs 1859. 

f Klein Lipót, bányatulajdonos és építési vállalkozó, Budapest 1885. 

Dr. Koch Antal, egyetemi tanár, Kolozsvár (1866) 1884. 

Dr. Kuncz Adolf, csornai praelatus, Csorna (1880) 1886. 

Dr. Pethő Gyula, m. k. osztálygeologus, választmányi tag. Budapest (1873) 1886. 

Rónay Jáczint, Pozsony (1868) 1876. 

Dr. Rótli Samu, áll. főreáliskolai tanár, Lőcse (1874) 1885. 

Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvény-társaság, Budapest 1872. 

Dr. Schafarzik Ferencz, m. kir. geológus, választm. tag, Budapest (1875) 1884. 

Dr. Staub Móricz, tanár, a társulat első titkára (1868) 1887. 

Fiilöp, Szász - Coburg - Gothai lierczeg vasgyárai, Pohorella 1885. 

Dr. Szontagli Tamás, a társulat másod titkára 1887. 

Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, Fiume 1876. 

Tóth Ágoston, nyug. honvéd ezredes, m. kir. oszt. tanácsos, Grácz 1868. 

Újvidéki m. kir. kath. főgymnasium (Bállá Pál alapítványa), Újvidék 1883. 

Zsigmondy Béla, mérnök Budapest (1871) 1875. 

Rendes tagok. Ordentliclie Mitglieder. 

a) Budapesti rendes tagok. 

Bakos János, főgymnasiumi helyettes tanár 1887. 

Ifj.gr. Batthyány Géza, birtokos 1885. 

Báthory Nándor, főreáliskolai tanár 1875. 

Belházy János, miniszt. osztálytanácsos 1867. 

Berecz Antal, felsőbb áll. leányiskolái igazgató 1866. 

Bernáth József, vegyész 1864. 

Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója, választmányi 
tag 1868. 

Braun Gyula, tanárjelölt 1885. 

Bruck József, m. kir. hivataltiszt 1886. 

Bruimann Vilmos, m. k. főbányatanács és ny. bányakapitány 1870. 
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Burchard Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885. 

Czanyuga József, a m. nemzeti múzeum irattárnoka, a társulat pénztárosa 1850 

Déchy Mór, birtokos 1875. 

Dr. Dékány Rafael, főreáliskolai igazgató 1867. 

Déry Mihály, plébános 1871. 

Dr. Dulácska Géza, fővárosi főorvos 1882. 

Duma György, főgimnáziumi tanár 1872. 

Eggenberger-féle könyvkereskedés 1872. 

Dr. Eissen Ede, magánzó 1874. 

Eötvös Loránd báró, egyetemi tanár 1867. 

Erős Lajos, egyetemi tanársegéd, 1885. 

Farkasa Róbert, m. kir. hivataltiszt 1876. 

Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvényszéki biró 1886. 

Dr. Fialowsky Lajos, kir. főgymnáziumi tanár 1887. 

Fillinger Károly, polg. fiúiskolái igazgató 1871. 

Dr. Fischer Samu, tejcsarnoki művezető 1874. 

Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi segédőr 1877. 

Frivaldszky János, kir. tanácsos, nemz. múzeumi igazgató-őr 1853. 

Gallik Oszwald, tanár 1887. 

f Gerenday Antal, kőárúgyáros 1867. 

Gezell János, vasúti főkönyvvivő 1872. 

Gezell Sándor, m. kir. bányatanácsos, bányafőgeologus, választmányi tag 1871. 

Ghyczy Géza, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója 1868. 

Gianone Adolf, főmérnök 1878. 

Gombossy János, miniszt. osztálytanácsos 1872. 

Gramzenstein Béla, m. k. miniszteri tanácsos 1872. 

Guckler Győző, m. kir. bányabiztos 1878. 

Dr. Haag Ödön, ügyvéd 1881. 

Halaváts Gyula, m. kir. segédgeologus 1874. 

Dr. Hasenfeld Manó, egyetemi magántanár 1866. 

Hegedűs Sándor, országgyűlési képviselő 1877. 

Herrich Károly, ny. m, kir. miniszteri tanácsos 1862. 

Dr. Hofmann Károly, m. k. főgeologus, választmányi tag 1861. 

Dr. Hoitsy Pál, országgyűlési képviselő 1885. 

Dr. Hunfalvy János, kir. tanácsos, egyetemi tanár 1857. 

Dr. Iszlay József, fogorvos 1880. 

Jamniczky Lipót, m. kir. curiai biró 1877. 

Dr. Jurányi Lajos, egyetemi tanár 1879. 

Kaclielmann Farkas, miniszt. fogalmazó 1885. 

Kalecsinszky Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze 1882. 

Kecskóczy Ödön, polgári iskolai tanár 1884. 

Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880. 

Klein Gyula, műegyetemi tanár 1873. 

Kocsis János, egyetemi tanársegéd 1883. 

Dr. Koller Gyula, orvos 1885. 

Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros 1880. 
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Kozocsa Tivadar, állami tanitóképezdei tanár 1874. 

Dr. Krenner József Sándor, műegyetemi tanár és n. múzeumi őr, választmányi 

tag 1864. 

Kuncz Péter, m. kir. miniszteri osztálytanács 1868. 

Láng Sándor, mérnök 1885. 

Legeza Viktor, polgári iskolai tanár 1874. 

Leithner Antal báró, nyug. m. kir. miniszteri tanácsos 1884. 

Dr. Lendl Adolf, műegyetemi tanársegéd 1887. 

Dr. Leutner Károly, nyug. miniszt. térképtári igazgató 1867. 

Lippert és Fáy, országos központi tanszer raktár és gyár 1887. 

Litschauer Lajos, m. kir. bányaesküdt 1886. 

Loczka József, a nemzeti múzeum vegyésze 1883. 

Lóczy Lajos (Lóczi), műegyetemi tanár, választmányi tag 1874. 

f Lojka Hugó, tanár 1875. 

Lőrentliey Imre, tanárjelölt 1885. 

Lukács László, országgyűlési képviselő 1882. 

Dr. Lutter Nándor, kir. tanácsos, tankerületi főigazgató 1867. 

f Makay Ágoston, nyug. vasgyárigazgató 1880. 

Matyasovszky Jakab (alsó-mátyásfalvi), ny. m. kir. osztálygeologus 1872. 

Dr. Molnár Nándor, gyógyszertár-tulajdonos. 1877. 

Dr. Muraközy Károly, műegyetemi tanársegéd 1886. 

Nagy Dezső, műegyetemi tanár 1884. / 

Nagy László, állami tanitónő-képezdei tanár 1880. 

Dr. Nendtvich Károly (Cserkuti), kir. tanácsos, nyug. műegy. tanár 1850. 

Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai tanár 1873. 

Petrik Lajos, m. kir. ipar-középiskolai tanár 1887. 

Pfiszter Károly, m. kir. miniszt. számtanácsos 1869. 

Dr. Posewitz Tivadar, m. kir. segédgeolúgus, 1877. 

t lov. Posner Károly Lajos, gyáros 1866. 

Preuszner József, háztulajdonos 1867. 

Prélyi István, magánzó 1854. 

Probstner Arthur, országgyűlési képviselő 1879. 

Rennert Gyula, m. kir. vasműigazgatósági pénztárnok 1875. 

Rotli Lajos (Telegdi), m. kir. főgeologus, választmányi tag 1870. 

Rybár István, állami tanitónő-képezdei tanár 1871. 

Sajóhelyi Frigyes, főreáliskolai tanár 1871. 

Sclierffel Gusztáv, m. kir. bányatanácsos 1887. 

Dr. Schmidt Sándor, egyetemi magántanár, nemzeti múzeumi segédőr, választ¬ 

mányi tag 1876. 

Dr. Scliulek Vilmos, egyetemi tanár 1875. 

Schuller Alajos, műegyetemi tanár 1874. 

Semsey Andor, (semsei) földbirtokos, választmányi tag 1876. 

Siehmon Adolf, mérnök, 1874. 

Splényi Béla báró, nyug. m. kir. miniszteri tanácsos 1874. 

t Stawenow Arm. lovag, földbirtokos 1885. 

Szathmáry Béla, m. kir. bányakapitány 1869. 
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Dr. Szádeczky Gyula, egyetemi tanársegéd 1883. 

Szentgyörgyi Elek, m. kir. államvasuti felügyelő 1874. 

Szécskay István, polgári iskolai tanár 1874. 

Szontagli Pál (Gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885. 

Dr. Szterényi Hugó, tanár 1879. 

Dr. Téry Ödön V., m. kir. belügyminiszteri fogalmazó 1878. 

Dr. Thirring Gusztáv, egyetemi tanársegéd 1883. 

Tirscher Géza, magy. kir. főbányabiztos 1886. 

Dr. Török Aurél, egyetemi tanár 1882. 

Válva Miklós, polgári iskolai tanár 1876. 

Dr. Vángel Jenő, egyetemi tanársegéd 1887. 

Vécsey József, báró 1868. 

Visi Imre, országgyűlési képviselő 1884. 

Dr. Wagner Dániel, gyógyszerész 1850. 

Dr. Wagner Jenő, vegyész 1885. 

Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885. 

Dr. Wartha Vincze, műegyetemi tanár, választmányi tag 1868. 

Wein János, fővárosi vízvezetéki igazgató 1867. 

Weisz Bernát Ferencz, kir. tanácsos, fővárosi törvh. bizottság tagja. 1866. 

Wettstein Antal, curiai biró 1866. 

Wieszner Adolf, ny. társ. bányaigazgató 1870. 

Wittinger János, polgári iskolai igazgató 1875. 

Zenovitz Gusztáv, a m. kir. főfémjelző-hivatal ellenőre 1885. 

Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd 1885. 

b) Vidéki rendes tagok. 

Dr. Abt Antal, egyet, tanár Kolozsvár 1867. 

Adda Kálmán, m. kir. bányagyakornok Nagybánya 1887. 

Ágh Timót, cist.-r. főgymnasiumi tanár Baja 1885. 

Árkosi Béla, kir. bányatiszt Körmöczbánva 1886. 

Baczoni Albert, főreáliskolai tanár Kassa 1874. 

Baumerth Károly, m. kir. bányatiszt Bartos-Leliotka 1887. 

Bekker Vilmos, cisterci rendi tanár. Baja 1885. 

Bene Géza, bányamérnök, Resicza 1885. 

Benes Gyula, bányamérnök, Kis-Terenne 1867. 

Dr. Benkő Gábor, egyetemi tanársegéd Kolozsvár 1885. 

Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. pénztáros, Mernye 1886. 

Bibéi János, műépítész, Oravicza 1886. 

Borostyám Béla, állami főrealiskoEi tanár Déva 1886. 

Bothár Dániel, lyceumi tanár, Pozsony 1866. 

Dr. Bothár Samu, városi orvos, Beszterczebánya 1885. 

Bózer Károly, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886. 

Brzorád Rezső, földbirtokos, Mogyorós 1867. 

Burány János, ügyvéd, Esztergom 1870. 

Búza János, kollégiumi tanár, Sárospatak 1872. 
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Dr.Chyzer Kornél, Zemplénmegye főorvosa, S.-A.-Ujliely 1879. 

Csathó János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. alispánja, Nagy-Enyed 1867. 

Cseh László (Szt-Katolnai), okleveles gazda, Vajda-Hunyad 1882. 

Dr. Cserey Adolf, lyceumi tanár, Selmeczbánya 1881. 

Csia Ignácz, m. kir. bányaakadémiai segédtanár, Sngatagh 1887. 

De Adda Sándor, m. kir. hányatanácsos, Akna-Szlatina 1867. 

Delhányi Zsigmond, m. kir. bányatisztjelölt, Aranybika 1883. 

Derzsi K. Ferencz, tanár, Szentes 1879. 

Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Eónicz 1874. 

Ebergényi Kálmán, m. kir. bányatiszt, Szomolnok 1880. 

Ehrenwald Márk, bányavállalkozó, Esztergom 1886. 

Eicliel Lipót, okleveles bányász, Anina 1883. 

Eisele Gusztáv, bányagyakornok, Vasliegv 1885. 

Éder János, okleveles tanár, Csongrád 1883. 

Farkas -János, bányamérnök, Arló 1886. 

Dr. Farkas János, orvos, Duna-Pentele 1874. 

Fischer Samu, m. kir. bányagyakornok. Felsőbánya 1883. 

Friedrich Károly, gazdatiszt, Kajár 1885. 

Fritz Pál, m. kir. bányanagy, Eónaszék 1885. 

Dr. Gallik Géza, gyógyszerész, Kassa 1878. 

Ghyczy Kálmán, földbirtokos, főrendiházi tag, Kis-Igmánd 1866. 

Gianone Virgil, m. kir. bányatiszt, Pécs 1883. 

Glanzer Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874. 

Gothárd Jenő, birtokos, Herény 1880. 

Gólián Károly, m. kir. bányatiszt, Nagyág 1876. 

Görgey Lajos, m. k. vasgyári hiv. főnök, Tiszolcz 1879. 

Greguss János, bányaigazgató, Ivöpecz 1872. 

Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bányamérnök, Dorogh 1885. 

Halmai Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884. 

Hazslinszky Frigyes, kollégiumi tanár, Eperjes 1857. 

Hellwig Nándor, m. k. bányatanácsos és bányahivatali főnök, Körmöczbánya 1885 

Hermann Gusztáv, bányaigazgató, Márkusfalva 1879. 

Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885. 

Hickl József, gymnásiumi tanár, Tresztena 1876. 

I Hirspeck János, bányamérnök, Anina 1886. 

Hlavacsek Kornél, m. kir. bányatiszt, Szomolnok 1883. 

Hoffmann Eichárd, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1883. 

Holletschek Károly, bányagondnok, Nemtibánya 1885. 

Dr. Hollósy Jusztinián, dömölki apát, Kis-Czell 1869. 

Ifj. Horváth Antal, ügyvéd, Pécs 1878. 

Hraüszky Antal, ügyvéd, Szepes-Olaszi 1873. 

Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos, Nagybánya 1871. 

Huffner Tivadar, m. kir. bányatanácsos, Nagybánya 1871. 

Hültl József, m. kir. főbányatanácsos, bányaműigazgató, Nagyág 1878. 

Jablonszky Floris, kath. gymnásiumi tanár, Miskolcz 1886. 

Jahn Vilmos, uradalmi igazgató, Boros-Sebes 1885. 
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Jákó Gyula, m. kir. bányaakadémiai segédtanár, Akna-Szlatina 1887. 

Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd 1885. 

Joós István, m. kir. bányatiszt, Diósgyőr 1881. 

Joós Lajos, m. kir. bányatiszt, Felső-Bánya 1883. 

Junker Gusztáv, ev. gimnáziumi tanár, Beszterczebánya 1887. 

Kail Béla, m. kir. pénzverő-hivatali ellenőr, Körmöczbánya 1876. 

Dr. Kanka Károly, kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851. 

Kantner János, bányamérnök, Borszék 1886. 

Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány, Nagybánya 1866. 

Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhely 1864. 

Dr. Kocli Ferencz, egyetemi magántanár, Kolosvár 1875. 

Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883. 

Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymnásiumi tanár, Eger 1885. 

Krausz Nándor, bányamérnöksegéd, Ózd 1886. 

Dr. Krászonyi József, orvos, Nyir-Bakta 1880. 

Krecsarevics Márk, szerb főgymnásiumi tanár, Újvidék 1878. 

Kremnitzky Amandus, m. kir. sóbányahivatali főnök, Vízakna 1887. 

Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Verespatak 1876. 

Dr. Kremnitzky Ottó, bányászakadémiai segédtanár, Selmeczbánya 1879. 

Krémer György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885. 

Krivány János, (Kriványi) aradmegyei pénztári ellenőr, Arad 1877. 

Dr. Kubacska Hugó, m. kir. bányatanácsos, pénzverő-hivatali igazgató, Körmöcz¬ 

bánya 1872. 

Kupecz István, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1887. 

Lajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1885. 

Lájer Nándor, cisterci rendi tanár, Székesfehérvár 1885. 

Dr. Lészay László, főorvos, Szászváros 1867. 

Liedermann József, mérnök, Munkács 1875. 

Maderspacli Antal, vegyész, Resicza 1885. 

Maderspach Livius, bányamérnök, Tiszolcz 1875. 

Dr. Markó László, Borsodmegve főorvosa, Miskolcz 1882. 

Id. Márkus Ágoston, nyug. m. kir. bányatanácsos, Nagv-Bocskó 

Dr. Mártonfi Lajos, gymnasiumi tanár, Szamos-Ujvár 1880. 

Báró Mednyánszky Dénes, Rakovicz 1851. 

Mészáros Gyula, m. kir. bányatiszt, Nagybánya 1881. 

Miliáldy István, plébános, Bakonv-Szt-László 1872. 

Mikolai László, ügyvéd, Igló 1875. 

Miletits Döme, a rudariai bányavállalat megbízottja, Bozovics 1886. 

Milkovics Zsigmond, földművelő, Szent-Mihály 1866. 

Molnár Károly, reáliskolai tanár, Székely-Udvarhely 1874. 

Dr. Munkácsy Pál, orvos, Nagy-Bocskó 1887. 

Dr. Nagy Károly, főbányaorvos, Abrudbánya 1879. 

Nagy Pál, bányavállalkozó, Esztergom 1886. 

Nemes Félix, tanárjelölt, Kolozsvár 1886. 

f Neubauer Ferencz, m. kir. bányakapitány, Igló 1872. 

Niki János, m. kir. irodatiszt, Szomolnok 1883. 
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Nyirő Béla, m. kir. bányagyakornok, Akna-Sugatagk 1886. 

Nyulassy Antal, plébános, Tárkány 1869. 

Oelberg Gusztáv, L., m. kir. főbányabiztos, Zalatbna 1867. 

Okolicsányi Béla, m. kir. főbánya hivatali fogalmazó, Akna-Szlatina 1875. 

Dr. Pantocsek .József, kerületi orvos, Tavarnok 1885. 

Dr. Pantotsek L. V., magánzó, Zlatnó 1878. 

Parragh Gedeon, tanár, Kecskemét 1873. 

Pálífy József, m. kir. bányabiztos, Abrudbánva 1885. 

Pálffv Samu, bányafőnök. Abrudbánya 1867. 

Pálfl'y Sándor, köz és váltó ügyvéd, Arad 1878. 

Petrovits András, bányamérnök, Ózd 1884. 

Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875. 

Philippovits Sándor, a rudariai vaskőbányatársaság igazgatója, Majdán 1887. 

Piczek Gusztáv, m. kir. bányagyakornok. Verespatak 1887. 

Platzer Ferencz, nyug. bányahivatali főnök, Jászó 1871. 

Platzer Jenő, m. kir. számtanácsos, Körmöczbánya 1885. 

Dr. Plicbta Soma, Nógrád megye tiszt, főorvosa, országos egészségügyi tanácsos. 

Losoncz 1883. 

Po ere ami György, társulati bányatiszt, Vaskó-Moravicza 1886. 

Pongratz Gusztáv lovag, bánya- és gyártulajdonos, Zágráb 1885. 

Poor János, kegyesrendi áldozó pap és tanárjelölt, Debreczen 1886. 

Pösclil Ede, m. kir. bányatanácsos, bányaakadémiai tanár, Körmöczbánya 1871. 

Dr. Primics György, múzeumi segédőr, Kolozsvár 1880. 

Priviczky Ede, m. kir. főarany választó, Körmöczbánya 1880. 

Dr. Profanter János, kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatagh 1885. 

Prugberger József, miniszt. tanácsos, m. kir. bányaigazgató, Nagybánya 1866. 

Báró Badvánszky Béla, Zólyommegye főispánja, Sajó-Kaza 1880. 

Bakus Pál, főherczegi főbányatiszt, Gölniczbánya 1886. 

Bieger János, kohónagy. Sebeshely 1867. 

Boch Gyula, kegyesrendi tanár, Tata 1881. 

Bombauer Emil, kir. főreáliskolai igazgató, Brassó 1886. 

Dr. Bómer Flóris. kanonok, Nagy-Várad 1860. 

Buffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872. 

Safcsák Gyula, bányatiszt, Dernő 1879. 

Dr. Sárkány Miklós, Szent-Benedekrendi apát, Bakonybél 1869. 

Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Szomolnok 1872. 

Schwartz Gyula, városi bányaművezető, Körmöczbánya 1881. 

Siegl József, mtíépitész és téglavető-tulajdonos, Fehértemplom 1886. 

Siegmeth Károly, a m. észak-keleti vasút mozgósítási főnöke, S.-A.-Ujliely 1879. 

Starna Sándor, m. kir. bányatiszt, Úrvölgy 1885. 

Stempel Gyula, m. kir. bánya-gyakornok, Bézbánya 1887. 

Süssner Ferencz, bányahivatali főnök, Bézbánya 1869. 

Szabó Samu, tanár, Kolozsvár 1855. 

Szakács István, gymnasiumi tanár, Kecskemét 1873. 

Dr. Szelényi Lajos, főorvos, Tápió-Szele 1866. 

Széchy Ákos, polgáriskolai tanár, Arad 1886. 
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Dr. Székely József, városi orvos, k. a. érd. kereszt tulajdonosa, Tokaj 1885. 

Szikszay Lajos, alispán, Zilali 1878. 

Szontagli Aladár, m. kir. bányabiztos, Zágráb 1885. 

Tallatscbek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883. 

Tescliler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875. 

Téglás Gábor, állami reáliskolai igazgató, Déva 1872. 

Tliemák Ede, reálisk. tanár, Temesvár 1869. 

Torma Zsófia úrhölgy, Szászváros 1867. 

Dr. Török József, kir. tanácsos főiskolai tanár, akadémiai rendes tag, Debreczen 1859 

Tribus Antal, m. kir. bányamérnök, Körmöczbánya 1886. 

Tsckebul Antal, társulati bányafelügyelő, Dorogk 1887. 

Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok, Körmöczbánya 1885. 

Dr. Vutskits György, katli. gymnasiumi tanár, Maros-Vásárhely 1885. 

Wagner Vilmos, m. kir. hivatali főnök, Rónicz-Brezova 1881. 

Waldherr József, polgári iskolai tanár, Versecz 1880. 

Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna-Bogdán 1885. 

Weisz Tádé, m. királyi bányakapitány, Zalathna 1867. 

Dr. Weninger László oki. tanár, 1880. 

Winter Sándor, földbirtokos, Ipolyságh 1885. 

Zorkóczy Lajos, tanító, Újvidék 1887. 

c) A selmeczbányai fiókegyesület tagjai. 

Akadémiai általános társaság, Selmeczbánya 1876. 

Bothár Gyula, bányászakademiai tanársegéd, Selmeczbánya 1886. 

Breznyik János, kir. tanácsos, evang. főgvmnasiumi igazgató, Selmeczbánya 1876 

Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő, Szélakna 1878. 

Cseh Lajos (Szt-Katolnai), m. kir. bányageologus, Selmeczbánya 1871. 

Dolog János, kir. bányatanácsos, kohóügyi előadó, Sehneczbánya 1883. 

Faller Károly, bányásziskolai tanár, Selmeczbánya 1883. 

Farbaky István, bányászakademiai igazgató és bányatanácsos, Selmeczbánya 1871 

Gretzmaclier Gyula, kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871 

Hegedűs Pál, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1885. 

Ifj. Kachelmann Károly, gépgyár, Vilmye 1871. 

Kamenár József, m. kir. bányamérnöksegéd, Szélakna 1887. 

Krutkovszky Károly, m. kir. kohótiszt, Selmeczbánya 1887. 

Kuntzl Gábor, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya i 880. 

Ludwig József, m. kir. bányagyakornok, Szélakna 1887. 

Martini István, m. kir. bányatiszt, Vichnye 1883. 

Pelachv Ferencz, m. kir. bányagyakornok, Bélabánya 1887. 

Pécli Antal, m. kir. bányaigazgató, Selmeczbánya 1867. 

Rákóczy Samú, m. kir. bányamérnök, Selmeczbánya 1883. 

Prunner Róbert, m. kir. bányagyakornok, Hodrusbánya 1883. 

Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Selmeczbánya 1874. 

Schelle Róbert, m. kir. vegyelemző, Sehneczbánya 1876. 
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Dr. Schenek Gusztáv, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmecz- 

bánya 1871. 

Schmidt Géza, m. kir. számtiszt, Selmeczbánya 1885. 

Schréder Rezső, m. k. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1875. 

Dr. Schwartz Ottó, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871. 

Selmeczbánya város tanácsa 1875. 

Svekla Gyula, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1880. 

Széles Géza, m. kir. bányagyakornok, Selmeczbánya 1887. 

Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876. 

Titze József, m. k. bányatiszt, Szélakna 1880. 

Veress József, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, Selmeczbánya 1867. 

Wagner József, társulati kohófőnök, Selmeczbánya 1881. 

Wieszner Adolf, m. k. bányatiszt, Selmeczbánya 1880. 

Winkler Benő, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867. 

d) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek. 

Állami főreáliskola, Arad 1880. 

Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága Berzászka 1885. 

Egri Ó-Kaszinó Eger 1876. 

Esztergom város tanácsa 1873. 

Fehértemplomi állami gymnasium 1880. 

Feketeerdői üveggyár, Feketeerdő 1885. 

Gyulafehérvári nagy gymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881. 

Iglói evangélikus főgymnasium könyvtára Igló 1873. 

Iglói felsőmagyarországi bánya-polgárság Igló 1866. 

Kecskeméti reform, főiskola Kecskemét 1873. 

Liptószentmiklósi állami polgári iskola 1885. 

Miskolczi polgári iskola 1883. 

Miskolczi reform, főgymnasium 1880. 

Nadrági vasipar-társulat igazgatósága Nadrág 1882. 

Brassói bánya- és kohó részvénytársaság Euszkabánya 1884. 

Szászvárosi reform, gymnásium Szászváros 1875. 

Szombathelyi premontrei főgymnasium 1880. 

Zombori m. kir. állami főgymnasium 1885. 

e) Magyarországon kívül lakó tagok. 

Ascher H. Ferencz, bányaigazgató, Grácz 1884. 

Bomschegg Keresztély, bányaigazgató, Voitsberg, (Steiermark) 1883. 

Dávid Alajos, herczegi udvari tanácsos, uradalmi főkormányzó, Bécs 1885. 

Defrance Károly, Antwerpen 1873. 

Dr. Duka Tivadar, orvos, London 1882. 

Elirenlechner B. János, bánya- és üveggyári gondnok, Straza. 1885. 

Dr. Fuchs Tivadar, cs. és kir. termr. udv. múzeumi őr, Bécs 1879. 

Gerő Nándor, m. kir. bányagyakornok, Berlin 1883. 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1887. (113) 10 
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Gikics Svetozár, bányamérnök, Belgrád 1881. 

Hofmann Rafael, bányabirtokos, Becs 1867. 

Dr. Hömes Rudolf, egyetemi tanár, Grácz 1884. 

Maass Bernárd, a Dunagőzhaj. társaság kőszénbányák vezérigazgatója, Becs 1882. 

Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek Galiczia 1885. 

Posepny Ferencz, cs. kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Przibram Cseh¬ 

ország 1871. 

Schröckenstein Ferencz, bányafőgondnok, Brandeisl, Csehország 1867. 

Stacli Frigyes, lovag, cs. kir. építészeti tanácsos, Bécs 1885. 

Stein aus Gyula, bányamérnök, D. Feistritz, 1871. 

Dr. Wichmann Arthúr, egyetemi tanár, Utrecht 1884. 

Zsigmondy Árpád, bányamérnök, Bécs 1883. 

Zujovic J. M., főiskolai tanár, Belgrád 1886. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
csereviszonyosainak kimutatása. 

VERZEIC HNISS 

jener gelehrten Corporationen, mit denen die nng. geolog. 

Gesellschaft in Schriftenaustausch steht. 

Magyarország. 

1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. 
2. « Országos ipar-egyesület. 
3. (i Természetrajzi Füzetek. 
4. « Ungarische Montan-Industrie-Zeitung. 
5. Kolozsvár, Erdélyi Muzeum-Egylet. 
6. Lőcse, Magyarországi Kárpát-egyesület. 
7. Nagy-Szeben, Siebenbürg.-Véréin für Naturwissenschaften. 
8. Pozsony, Természettudományi és orvosi Egylet. 
9. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 

10. Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica. 

Ausztria. 

11. Bécs, Allgemeine österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung. 
12. « K. k. Geographische Gesellschaft. 
13. « K. k. Geologische Reichsanstalt. 
14. « K. li. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 
15. <i K. k. Naturhistorisclies Hofmuseum. 
16. Brilnn, Naturforschender Véréin. 
17. Reichenberg, Véréin dér Naturfreunde. 

Németo rszág. 

18. Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde. 
19. Danzig, Naturforschende Gesellschaft. 
20. Dresd'en, Naturwissenschaftliche Gesellschaft «Isis». 
21. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Véréin 
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'22. Giessen, Oberkessiscke Gesellsckaft für Natúr- und Heilkunde. 
23. Greifsivald, Geograpliische Gesellsckaft. 
24. Görlitz, Naturforschende Gesellsckaft. 
25. Halle a/S., Véréin für Erdkunde. 
26. Königsberg, Physikalisck-ökonomische Gesellsckaft. 
27. Magdeburg, Maturwissenschaftlicher Véréin. 
28. Regensburg, Naturwissensckaftlicker Véréin. 
29. Wiesbaden, Nassauischer Véréin für Naturkunde. 

Olaszország. 

30. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Arckitetti. 
31. Roma, Reale Comitato Geologico d’Italia. 
32. Velencze, Notarisia. 

Francziaország. 

33. Paris, Annuaire Géologique Universel. 

Belgium. 

34. Brüszell, Société Royale Malacolpgique de Belgique. 

Angolország. 

35. Netv-Castle-upon-Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers. 

Oroszország. 
36. Kiew, Gesellsckaft dér Naturforscker. 
37. Moszkva, Société impériale des naturalistes. 
38. Szt. Pétervár, Comité Géologique de la Russie. 

Dominion of Canada. 

39. Ottawa Commission Géologique et d’Histoire naturelle du Canada. 

Ejszalcamerilcai Egyesült-Államok. 
40. Minnesota, Geological and Natural kistorv Survey. 
41. Philadelphia, Tlie Wagner Free Institute of Science. 
42. San Francisco, Academv of Sciences. 
43. Washington, Smitlisonian Instution. 
44. « United States Geological Survey. 
45. « United States Departement of Agriculture. 

Délamerika. 
46. Mexico, Sociedad Cientifica «Antonio Alzate.» 

Australázsia. 

47. Melbourne, Geological Society of Australasia. 

Budapest, 1887. évi deczember kó 31-én. 

Dr. Staub Móricz, 

első titkár. 

10* (115) 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

SZÁMÁRA 1887 FOLYTÁN BEÉRKEZETT OSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK 

JEGYZÉKE.* 

Verzeichniss dér im Jahre 1887 durch Schriftenaustáusch und 
GeschenJce eingelaufenen Druekwerlce. 

Abhandlungen dér k. k. geologischen Reichsanstalt XI. B. Nr. 2; XII. B. Nr. 4. 

Wien, 1887. 

Abhandlungen dér Naturforsclienden Gesellschaft in Görlitz 19. B. 1887. 

Allgemeine Oesterreichisclie Chemiker- und Techniker-Zeitung 1883 Nr. 13, 14, 17, 

' 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; II. Jahrg. Nr. 18, 19, 20, 23; 1887 V. Jahrg. 1—24. 

Annáién des k. k. naturhistorischen Hoftnuseums. Wien, II. Nr. Bd. 1—4 1887. 

Annales de la Société Royale Malacologique de Belgiqne. XX. (1885) XXI. (1886.) 

Annual Reports of the Board of Regents of the Smithsonian Institntion Part. I, 

II, 1884. Washington, 1885. 

Bericht (25ster) dér Oberhessischen Gesellschaft für Natúr- und Heilkunde 

Giessen, 1887. 

Bolletino d. R. Comitato Geologico d'Italia. Roma 1886. Nr. 9—12. 

Bulletins du Comité [Géologique de la Russie V. (9—11); VI. (1 —10) et Supple- 

ment. St. Petersbourg, 1887. 

Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou anneé 1886. Nr. 4, 

1887. Nr. 1—3. Moscou 1887. 

Bulletin of the United States Geological Survey, Nr. 30, 31,32,33, Washington. 1886. 

Correspondenz-Blatt des Naturwissenschaftlichen Vereines in Regensburg, 40stér 

Jahrg. Regensburg 1887. 

Földrajzi Közlemények XV. Köt. 1—10. Budapest, 1887. 

Glasnik. Societas Historico-Naturalis Croatica 1—6, Zágráb 1886—7. 

Jahrbuch dér k. k. Geolog. Reichsanstalt 1886 XXXVI. Bd. 2,3. 1887 XXXVII. 

Bd, 1, 2. Wien, 1887. 

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. 40, Wiesbaden, 1887. 

Jahrbuch des Ungarischen Karpatlien-Vereines XI., XII. und XIII. Jahrg. Lőcse, 

1884 und 1886. 

Jahresbericht des Frankfurter Vereines für Geographie und Statistik, 50ster Jahrg. 

1885/86. Frankfurt a/M. 1886. 

Jahresbericht (II-ter) dér Geographischen Gesellschaft zu Greifswald II. Th. 

1883—1886. 

Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereines in Elberfeld und Barmen. 7-tes 

Heft 1887. Elberfeld. 

* E müvek az 1876. évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 

intézet könyvtárába kebeleztetnek. 
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Jahresbericht und Mittheilungen des Siebenbürgischen Yereines für Naturwissen- 

schaften in Hermannstadt XXXIII. Jahrg. Hermannstadt, 1887. 

Magyar Ipar. Kiadja az országos Iparegyesület 1887. 1—24. szám. 

^lémoires du Comité Géologique. Yol. II. Nr. 4—5; Vol. III. Nr. 3 ; Vol. IV. Nr. 1. 

St. Petersbourg, 1887. 
Minerál Resources of the United States 1885. Departement of the Interior United 

States Geological Survey. Washington, 1886. 

Mittheilungen dér Geograpliischen Gesellschaft in Wien. XXIX. B. 1886. 

Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a/S. 1887. Halle 1887. 

Monograpli of the United States Geological Survey. Yolume XI. Washington 1885. 

Notarisia, Nr. 5—8. Velencze, 1887. 

Orvos- Természettudományi Értesítő. Kiadja az Erdélyi Múzeum Egylet. 

Természettudományi szak. XII. évf. 1—3. füzet. 

Orvosi « XI. <( 3. füzet, XH. évf. 1., 2. füzet. 

Népszerű « XII. « 1. « Kolozsvár, 1887. 

Procés- Verbaux de la Société Malacologique de Belgique XV. 1886 (1—13) XVI. 

1887. Pag. 1—7. 

Rapport- Annuel. Commission Geologique et d’Histoire de la Naturelle de Canada 

Volume I. 1885. 

Schriften dér Naturforsclienden Gesellschaft in Danzig, VI. Bd. 4 Hft. Danzig 1886. 

Schriften dér Physikalisch-Oekonomisclien Gesellschaft zu Königsberg, in Pr. 

XXVII. Jahrg. 1886. Königsberg, 1887. 

Sitzungsberichte dér Gesellschaft Naturforscliender Freunde zu Berlin. Jahrg. 1887. 

Berlin, 1886. 

Sitzungsberichte und Abhandlungen dér Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis 

in Dresden 1886. Juli bis December. 

Statuts de la Société Malacologique de Belgique. Bruxelles 1886. 

Természetrajzi Füzetek. Kiadja a M. nemz. Múzeum.X.köt. IV. füzet. Budapest, 1887. 

Természettudományi Füzetek. Kiadja a Délmagyarországi Természettudományi Tár¬ 

sulat. X. köt. (1—4). Temesvár, 1886. 

Természettudományi és orvosi Közlemények. Kiadja a Pozsonyi Term. és orv. 

Egylet. (Új folyam) 5. füzet 1881—1883; 6. füzet 1884—1886. Pozsony 

1884, 1887. 

Transactions of the North of England Institute Minning and Mechanical Engineers. 

Newcastle-upon-Tvne. 1886. XXXV. Part. II., 1887, XXXVI. Part, III. (I—IV). 

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia Vol. I. Phi¬ 

ladelphia 1887. 

Ungarische Montan-Industrie-Zeitung Hl. Jahrg. Nr. 1—24. Budapest, 1887. 
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ENTHALTEND DIE 

AUSZÜGE UND ÜBERSETZUNGEN 
DÉR IM 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
MITGETHEILTEN 

ORIGINAL-AUFSÁTZE UND VERHANDLUNGEN. 

XVIII, BÁND. 1888 MARZ-APRIL. 3-4, HEFT, 

WASSEKHELLE ZTNKBLENDE AUS SCHWEDEN. 
Von 

Prof. Dr. J. A. Krenner. 

(Vorgetragen in dér Faeksitzung vöm 2. Márz 1887.) 

(Tafel I.) 

Das ung. National-Museum erhielt in letzter Zeit ein Handstück 

Jákobsit von Mossgrufvan, Nordmarken. Die Krystalle dieses Minerals sitzen 

aufeinem schmutzigweissen undaus einem kiéintraubigen Aggregate bestehen- 

den Muttergestein, in dessen Hohlraumen wasserhelle 0*5—3 Mm. grosse 

Krystalle mit intensivem Diamantglanz sitzen. 

Dieselben zeigen dodekaéderische Spaltbarkeit und erweisen sich als 

Zinkblende. 

Am haufigsten herrscht die tafelige Form vor mit 3-, 6- bis 12-seitiger 

Begrenzung, wobei die Tafeln oft ausserordentlich dünn sind.* (Fig. 1, 3.) 

Dodi findet mán auch reine Tetraéder, so wie solehe, dérén Kantén 

etwas durch die Würfelflachen modiíicirt sind. (Fig. 2.) 

Die Ecken werden aucli durch das Gegentetraéder abgestumpft, oft 

erganzen sich beide Gestalten nahezu zum geometrisclien Oktaéder. 

Ein eigenthiimliches Ausselien habén die Krystalle dann, wenn an dér 

Combination auch das Pdiombendodekaéder Antlieil nimmt. 

Die Fláclien letzterer Gestalt sind corrodirt, seidenglanzend oder 

schimmernd bis matt, selten erliielten sich auf diesen einige kleine unregel- 

massig gestaltete, mit dér Spaltgestalt einspiegelnde Flecke in ilirem ursprüng- 

lichen intensiven Glanze. 

Die Dodekaéderflachen sind parallel dér Octaéderkante treppenartig 

gestreift, die Streifen sind ihrer Lángé nacli wie aus abgerissenen einzelnen 

Unter elem Mikroskope erweisen sich diese Sphaleritplattchen als vollkom 

mén isotrop, mit keiner Spur von Doppelbreckung. 
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Tlieilen zusammengesetzt, dabei etwas geságt und spiegeln mit dér positiven 

Tetraéderflácke ein. 

Fig. 5 zeigt den positiven Octanten eines derartig ausgebildeten Kry- 

stalls, mit den Corrosionsstreifen und den Eudimenten dér noch glanzen- 

den Dodekaéderflaeken.1 2 Hingegen hat bei solehen angegriffenen die nega- 

tive Tetraéderflácke die Zeiehnung wie sie in Fig. 6 dargestellt ist. Die 

Streifen 1 aufen parallel dér Octaéderkante, die Ecken dér durck jene gebilde- 

ten Dreiecke sind abgerundet, oder liie und da «zugespitzt», dabei etwas 

wellig gekerbt, rauh. 

An nicht corrodirten Krystallen sind entweder beide Tetraéder glatt 

okne Ornamentik, wobei das negative immer etwas weniger intensiv glánzt, 

oder sie sind durck ckarakteristiscke Zeicknungen zu untersckeiden. Das 

negative ist ausserordentlich zárt triangulár parallel dér Octaéderkante 

gestreift, wobei die Ecken dér Triangel oft etwas abgerundet ersckeinen. 

Fig. 4 gibt das Bild eines solcken. 

Die positiven Tetraéderfláchen zeigen, wenn sie nicht ganz glatt sind, 

entweder die krummen wulstigen, sicli über die ganze Flácke ziekenden Strei¬ 

fen, welcke mit jenen eines muschlickten Bruckes verglicken werden könn- 

ten, oder sie sind mit den bekannten kiér sekr klemen sphárisck triangulá- 

ren oder ditrigonalen plateauartigen oder spitzen Húgéin géziért, welcke 

Ersckeinungen insgesammt auf einen Acktundvierziger kinweisen. Fig. 5 

illustrirt das Gesagte, wobei zu bemerken, dass die Húgéi dér Deutlickkeit 

kalber stark vergrössert gezeichnet sind. 

Da die zártén Tafelkrystalle ikre Gestalt durck den Scknitt dér iiber- 

massig entwickelten Gegen-Tedraéderflácke erkalten, so ist es klar, dass bei 

solcken die eine Hauptfláche dem positiven Tetraéder, die parallelé aber dem 

negativen angekört. 

Die selbststándigen Tetraéder erweisen sick immer, die dominirenden 

aber meistens als negatív (Fig. 7 und 8.). Letztere tafelige Fönn ist die 

káufigere; in beiden sind die gestreiften die Dodekaéderflaeben. 

Dér Charakter dér Tetraéder wurde durck die von Herrn Becke 2 vor- 

gescklagene und benützte Aetzmetkode sicliergestellt, wobei immer vor- 

ausgesetzt wurde, dass sick die Tetraéder dieses eisen- und manganfreien 

Spkalerites gégén das Aetzmittel ebenso d. li. in derűseiben Sinne verkalten, 

wie die eisen- und mangankaltigen, welcke dér genannte Forscker unter- 

suckte. Doch muss ick auf den Umstand aufmerksam macken, dass die 

Ornamentik dieser wasserklaren sckwediscken Zinkblende sick den Bégéin, 

welcke Becke aus seinen Erfalirungen ableitete, nicht fügt, indem beim 

1 Die übrigen Tetraederflácken sind aus diesem schematiselien Bilde weg- 

gelassen. 

2 Tschermak, Min. petrogr. Mittli. V. p. 457. 
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Aetzen die krummlinig gezeichneten Tetraéderflaclien glánzend bleiben, alsó 

als positiv, die geradlinigen liingegen, welche matt werden, als negatív 

angesprochen werden miissen. Es ist dies das gerade Gegentheil von dem, 

was nach Becke bei den Zinkblenden von Rodna etc. zu beobachten ist. 

Zwillinge sind selír selten, und wurden nur an tafeligen Krystallen 

beobachtet. Mán sielit dann an die eine Hauptflache dér Tatéi das andere 

Individuum, als ein verhaltnissmassig sehr dünnes, aber gleichgrosses Blátt- 

chen, in verwendeter Stellung aufgewachsen. 

An dem Mineralstücke, welches von Pech in Berlin stammt und von 

Herrn v. Semsey dem Museum gewidmet wurde, bemerkt mán ausser dér 

Zinkblende und den Jakobsitkrystallen milchigen oder etwas rötklichen 

Calcit und einige Bündel von dunkel rothvioletten Fasern, welche an Man- 

ganepidot erinnern, sicdi aber als Hámaftbrit erwiesen. 

ífc * 

Audi auf Synadelpliitstufen von Moosgrufvan finden sidi tafelförmige 

Zinkblenden, welche zwar aucli vollkommen durchsiehtig sind, aber eine 

blassgraugi’üne Fárbung zeigen. 

Es wird angegeben, dass dér Synadelphit aucli auf Baryt aufgewach¬ 

sen ist. An den Stücken, die ich sah, sitzt obiges Arsenat auf Zinkblende- 

tafeln, die allerdings, abgesehen von dem stárkeren Glanz, eine ausserliche 

Aehnlichkeit mit den graulichen Baryttafeln desselben Fundortes halién. 

ÜBER DEN PSEUDOBROOKIT VÖM VESUV. 
Von 

Prof. Dr. J. A. Iyrenner. 

(Vorgetragen in dér Fachsitzung vöm 2. Márz 1887.) 

Das interessante Mineral, welches Dr. A. Koch 1 im Trachyte des 

Aranyer Berges auffand-und wegen seines Titangehaltes und seiner aussern 

Aehnlichkeit mit dem Brookite, Pseudobrookit genannt hat, wurde spáter 

von Gonard2 im Trachyte des Riveau-Grand am Mont Dór und von Lewis 3 im 

apatitreichen Eruptivgesteine von Jumilla in Spanien beobachtet. 

Endlich ist dieses Mineral aucli in einer modernen Lava gefunden 4 

1 Akad. mathem. és termtud. közlemények 1878 XV. p. 37. 

2 Lasaulx, Sitzber. d. schles. Ges. f. vaterl. C-ult. 1879 Febr. 

3 Zeitsckrift. f. Kryst. u. Min. 1883 VII. p. 181. 

4 Audi in andern vulkanischen Gesteinen wurde dér Pseudobrookit mit mehr 

minderer Sickerheit diagnosticirt. So von 0. Mügge in den traehytischen Gesteinen 

dér Azoren (N. Jabrb. 1883 II. p. 196); — von B. Doss in den syrischen Basalten, 

(Tschep.mak Min. Petr. Mittlil. 1886. VII p. 505.); —von Berwerth in den Gesteinen 

von Jan Mayen ; — von Thürach in den Basalttuffen in dér Rhön etc. etc. 
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worden, und zwar in jener eines dér Hauptherde vulkanischer Thátigkeit 

Europas. 

Auf einem vesuvischen Lavastücke dér 1872-er Eruption, dessen Eti- 

quette die Namen zweier neuen Minerale: Crifiolit und Belonesia trágt, sáli 

ich dünne, schwarze, stark glánzende Sáulehen, welche PseucLobrookit sind. 

Diese zierliclien Krystallchen von I Mm. Lángé und 0*2—03 Mm. Dicke, 

habén einen durch ein Prisma, oder durch dieses und die Querflache bestimm- 

ten, rhombischen oder sechsseitigen Querschnitt, und sind an den Euden 

domatiscli abgeschlossen (Pig. 10). Die Neigung dér prismatiscben Fiaeben 

210 zu den Que\liachen betrug an einem gut gebildeten Krystalle 

ma 210 . 100 = 25° 41' 

2l0 . 100 = 25 55 

210 . TOO = 25 48 

210 . TOO = 25 56 

was als Mittel 25° 50 ergábe. 

Das Doma 103 hingegen zu denselben Seitenflaeben 

ea 103 . 100 = 69° 14' 

T03 . TOO = 69 26 

woraus 69° 20' als Mittehverth folgt. 

Daraus berecbnet sicb das Axenverbáltniss dieses vesuvischen Mine- 

rals zu: 

a : b : c = 0-9683 : 1 : 1 -0957 

Ueber dieStellung des Pseudobrookites im Systeme berrscbt einige Unsi- 

eberbeit, was wobl in dem Mangel einer genauen cbemischen Analyse sei- 

nen Grund hat. 

Bekanntlicli wurde dieses Mineral bald zum Brookit, bald zum Titan- 

eisen gestellt. So liielt Koch dasselbe für die rbombiscbe Form dér Substanz 

des Titaneisens; Groth 1 dagegen, welcher die Axen b und c vertauscbte, 

für einen sehr eisenreichen Brookit. 

Kenngott 2 macbte Einwendungen gégén die erste Auffassung, wáb- 

rend vöm Bath :i mit Bücksicht auf die Streifungsrichtung die Yereinigung 

mit dem zweiten Minerale für nicht zulassig erklart, ebenso Dr. Alex. 

Schmidt,1 2 * 4 welcher auf die betrácbtlicbe Winkeldifferenz beider Mineralien 

binweist. 

leli möchte auf eine andere Analogie aufmerksam macben, námlicb 

1 Zeitschr. f. Erist. n. Min. 1879. III. p. 307. 

2 N. Jahrb. f. Min. 1880. p 166. 

;i Sitzungsb. d. Niederrh. Ges. f. Natúr. u. Heilk. 1879. Márz. 

1 Földt. Közi. 1878. VIII. p. 273, und Természeti-, fűz. 1880. IV. p. 320. 
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auf die geometrische Uebereinstimmung (les Pseurlobrookites mit elem Gua- 
rinite Guiscabdi’s. 

Dér Guarinit,1 ein Mineral, welches in den Sanidinbomben des Yesuvs 

anzutreffen ist, wurde von seinem Entdecker für tetragonal gelialten, spáter 

aber von v. Láng 2 nacb Exemplaren des britischen Museums auf Grund 

optischer Eigenschaften für rhombiseb erklárt. Letzterer konnte jedocb wegen 

mangelhafter Ausbildung dér Krystalle nur das Verhaltniss zweier Axen 
bestimmen. 

Zuletzt publicirte Brezina 3 neue Angaben von Guiscardi, welch letzte¬ 

rer an vollstandiger entwiekelten Krystallen das Verhaltniss dér dritten 

Axe zu den übrigen feststellen konnte. 

Nach v. Láng und Guiscardi sind dieWinkel des Guarinites í'olgende: 

110 . 100 = 45° 19' 

101 . 100 = 69 38 

woraus von den Genannten das Axenverhaltniss 

a : b : c = 1 : 0‘9892 : 0.-3712 

abgeleitet wurde. 

Vergleicht mán min mit diesem die relativen Axenlángen des Pseudo- 

brookites von Arany, wie selbe aus Kocn’s Daten von Schmidt berechnet 

wurden, nach Eeduction dér aufrechten Axe auf Vs 

a : b : c = 0-9978 : 1 : 0-3784 

so ergibt sicli zwischen beiden eine auffallende Uebereinstimmung.4 Zu 

bemerken ist, dass auch an beiden Mineralen die analógén prismatischen For- 

men beobachtet wurden; so entspricht: 

Guarinit (Fig. 11) Pseudobrookit (Fig. 9) 

o = 110 dem 1 = 110 

e = 101 (( 

co 
o

 II C
D

 

und die Winkel 

Guarinit Pseudobrookit 

Po 100 . 110 = 45° 19' dem al 100 . 110 - 44' 

Pe 100 . 101 = 69° 38' <( ae 100 . 103 = 69 

1 Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1858. X, p. 14. 

2 Tscherm. Min. M. 1871, p. 81. 

3 Tscherm. Min. M. 1874. p. 385. 

4 Eine nock grössere Uebereinstimmung dér Axenlánge dér zwei Titanverbin- 

dungen lásst sich erzielen, wenn mán die Krystalle des einen um die aufrechte Axe 

um 90° dreht. Ieh wáhlte aber obige Stellung mit Rücksicht auf die tafelige Ent- 

wicklung beider. 
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Von beiden Mineralien sind nur unvollstándige Analysen bekannt. So 

fand Koch im Pseudobrookit von Arany 

Titansáure 52‘736 

Eisenoxyd 42-288 

Glühverlust 0'696 

95720 

Guiscardi in dem vesuver Guarinit 

Kieselsáure 33-638 

Titansáure 33’923 

Kaik 28-011 

Eisenoxyd ] 
,, ‘ Spuren 
Manganoxyd 

95-572 

In beiden Analysen lehlen über 4% und ist die Frage dér Oxydations- 

stufe des Eisens bei dér ersten Analyse offen gelassen. 

Guiscardi leitet aus seiner Analyse für den Guarinit die Formel des 

Titanites ab, und es vird ersteres Mineral als dimorphes Glied dér Substanz 

CaO SÍO2 TÍO2 

angesehen. 

Wenn mán nun aus dér geometrischen Uebereinstimmung beider 

Mineralien auf dérén ckemische Analogie schliessen könnte, und die durch 

Guiscardi gegebene Formel dér wirklichen Zusammensetzung des Vesuver 

Minerals entspráche, so wáre mit Paicksiclit auf die durch Koch gefundenen 

Bestandtheile für den Pseudobrookit eine dér Formel 

FeO (TiO2)2 

entsprechende Zusammensetzung zu erwarten. Doch ist zu bemerken, dass 

die durch Koch erhaltenen analytischen Besultate in das Schema derselben 

nicht hineinpassen. 

Jedenfalls wird eine genaue chemisclie Analyse des Pseudobrookits, zu 

welcher Koch schon das Matéria! gesammelt hat, definitiv Aufschluss 

gébén über die Constitution des eiuen Minerals, und vielleicht aucli rich- 

tunggebend sein betreffs dér Ansicht über die Zusammensetzung des andern.1 

' lm Falle jene beiden vulkanischen Titanminerale wirklicli isomorph sind, 

müsste im Pseudobrookit das Eisen als Oxydul entbalten sein. Gelit mán nun von 

dér durch Koch im Pseudobrookit gefundenen Titansáure aus, welche 52-73% 

betrágt, so werden wir zum Schema Fe T1O3 dem titansauren Eisenoxydul geführt, 

welclies wie bekannt 52-6"/o Titansáure entliált. Vergleiclie auch Ivenngott 1. c. 
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Um auf unser Handstück zurückzukommen, so ist es ein scbwarz- bis 

röthlichgraues, theilweise etwas blasiges1 compactes, klingendes, frisches 

Lavastück, dessen eine Oberfláche eine ziemlich feste bráunlichgelbe ochrige 

Kruste, wie mán dies bei oberfláchlich verwitterten Lavastücken zu seben 

gewohnt ist, bildet. Auf dieser sitzen zwei undeutlicb ausgebildete schmutzig- 

gelb gefárbte Krystalle, welche mit rothem Zeiger versehen sind und jeden- 

falls dem Crifiolit entsprechen. 

Ausserdem sieht mán auf dér Kruste zahlreiche Gypskrystalle, so wie 

einige fetzenartig ausgefranste Lamellen von Hámatit sitzen. Aber minder 

auífallend sind die zumeist in die gelbe Kruste eingehüllten, sparlich ver- 

theilten zierlicben Krystallnadeln des Pseudobrookits. 

Es ist immerhin möglicli, dass letzteres Mineral es ist, welches von 

dem unbekannten italienischen Autor2 mit dem Namen Belonesia bezeich- 

net wurde, da die gelben Indices, welche diese Species andeuten sollen, feh- 

len. Ausserdem bemerkt mán zwei rectanguláre, theilweise von Ocker über- 

zogene papierdünne Anhyclrittafeln, welche ganz geschickt in eine Furche 

geklebt sind. Das Stück selbst stammt von Herrn Dr. Schuchardt und wurde 

von Herrn A. v. Semsey dem National-Museum geschenkt. Es ist mir eine 

angenehme Pliicht, dem hochgeehrten Spender im Namen dér meiner Lei- 

tung anvertrauten Abtheilung dieses Institutes meinen Dank auszudrücken. 

BEITRAG ZŰR KENNTNISS DES UNTERGRUNDES VON BUDAPEST. 
VON 

August Franzenau. 

(Vorgetragen in dér Sitzvmg vöm 6. April 1S87.) 

Tafel II. 

Das Bau-Executiv-Comite des standigen Parlaments-Gebáudes in unse- 

rer Hauptstadt betraute den Herrn Ingenieur Béla Zsigmondy am Platze 

des zu erbauenden Parlamentes bis zu verschiedenen Tiefen reicbende 

— an dér Zahl 18 — Bohrlöcher abzuteufen, um die Untersuchung dér 

dórt vorkommenden Bildungen bewerkstelligen zu können. Von dem Maté¬ 

riái dér meisten mit dem Bohrer durchstossenen tiefer liegenden Scbichten 

wurden Proben genommen, um die darin eingescblossenen Versteinerungen 

1 In den blasigen Löcliern sitzen Glimmerbláttchen. 

2 Die Etiquette lantot-: 

Crifiolite n. sp. (indice rosso) 

Belonesia n. sp. (indiee giallo crist. aciculare) 

Anidrite, crist. laminare. 

Da un masso antico incastonato nella lava vesuviana dél 1872. 
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berauszusuclien und durcb ihre Bestimmung das Altér dér Schichten fixi- 

ren zu können. Durcb Herrn Béla Zsigmondi' zűr Bearbeitung des Materials 

aufgefordert, wurden mir im Ganzén 27 Proben zugestellt mit dér Bemer- 

kung, nacb Gutdünken die Proben zu wáblen. leli glaubte meinem Auftrag 

am besten nacbzukommen, indem icb wenigstens einen Tbeil einer jeden 

Probe durclisebe. Mit Ausnalime dér Proben, welcbe aus dem mit XII 

bezeiebneten Bobrlocbe aus dér Tiefe von 9*30 M. stammen und aus dem 

mit XV bezeiebneten entnommenen, babé icb von allén anderen wenig¬ 

stens die Halfte untersucht; von den angefübrten aber weniger, da das 

Quantum des Materials sebr bedeutend war. 

Allé Proben waren tbeilweise sclion gescblámmt und von aus Tbonen 

berrübrend genannt, obzwar einige, nacb den Scblámmrückstanden zu urtbei- 

len, sebr sandig sein mussten. 

Um meine Aufgabe raseber zu lösen, scblámmte icb nocbmals die 

Proben, da in ibnen nocli sebr viele tbonige Partikéin waren, die ja das 

Heraussucben des palaontologiscben Materials nicbt nur ersebwert, sondern 

aucb zugleicli sehr verzögert liátten. Aus den so vorbereiteten Proben gelang 

es, eine aus 87 Formen zusammengesetzte Fauna zu erlangen, dérén über- 

wiegender Tbeil den mikroskopiseben Tbieren, den Foraminiferen, weni- 

gere den Muscheln und Schnecken, die wenigsten aber den Krebsen (Ostra- 

coden) und Fisclien angeliören. Scbliesslich fand icb aucb einige Pflanzen- 

samen. 

I. 

Die Beschreibung des Materials dér geschlámmten Proben und dér in 
ibnen angetroffenen organischen Ueberreste. 

Das aus dér Tiefe von 13*67 M. des Bolirlocbes Nr. I stammende, 

gescblammte Matéria! bestebt grösstentlieils aus versebiedenen grossen 

Quarzkörnern, untergeordneten gememen Opalsplittern, kalkigen Tbeilen, 

Glimmer, sebr sebönen rőtben Gránátén, sebr wenig Pyrit-Ausscbeiduu- 

gen, Koblentrümmern und aus Eisentbeilcben, die durcb den Magnet 

berausgezogen werden, und aus dér folgenden Fauna: 

Haplophragmium rutundidorsatum, Hantk. 

Nodosaria intersita, n. sp. 

Frondieularia incompleta, n. sp. 

Marginulina subbulata, Hantk. 

— sp. Ein aus den vier ersten Kammern besteliendes 

Bruchstück, welcbes vielleiclit zu M. pedum, d’ORB. 

gebören könnte. 

Cristellaria perinsignis, n. sp. 
[40] 
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Bobidina calcar L. var. cultrata, Montf. Einige Exemplare 

habén einen breiten Flügelsaum und grosse Nabel- 

scheiben, andere nur Spuren des Elügelsaumes und 

kaum sichtbare centrale Sebeiben. 

— vortex, Eicht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

depauperata, Ess. Mit dér in den «Sitzl>. d. k. Akad. 

dér Wiss. in Wien» Bánd 48. I. Theil auf VIII. Taf. 

90. Figur abgebildeten übereinstimmend. 

— tangerdialis, Ess. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Tcxtilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d'ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

taeniata, Born. Zu dieser Art recbne ick allé zűr 

T. Dutemplei, d’ORB. nabe stehenden Exemplare, 

dérén oberer Theil höher ist als bei dieser. 

— Boemeri, Ess. 

— lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Botalia Girardana, Ess. Bei einigen Exemplaren ist die, an die 

vorletzte Windung sich schmiegende, spaltenförmige 

Mündung sehr gut sichtbar. 

Polystomella erispa, Lám. Schmale Formen. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Exemplare mit sehr abgeriebener 

Oberíláche. Können als hineingewaschen betrachtet 

wérdén. 

Dentalium entalis, Linn. Bruchstücke. 

In dér Probe aus dem Bohrloche Nr. II waren mit Ausnahme dér 

Gránátén allé anderen Bestandtheile dér vorigen Probe zu hűden. Die Fauna 

bestand aus: 

Bobulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

Polymorphina sororia, Ess. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Tcxtilaria carinata, d’ORB. Langliche Formen mit sehr sclima- 

lem Flügelsaum, welche mit T. attenuata, Ess. iiber- 

einstimmen. Diese Formen vereinigte Eeuss selbst. 

— sp., Bruchstück. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 
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Truncatulina osnabrugensis, Ess. 

— taemata, Born. 

— Roemcri, Ess. 

— lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Polystomella crispa, Laii. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Mit den Formen dér vorigen 

Erőbe übereinstimmend. 

— sp.Ein ganz abgeriebenes Exemplareiner grössern Art. 

Dentalium entalis, Lin. 

I)ie aus dér Tiefe von 7'75 M. entnommene Probe des Bohrloches 

Nr. III bestand nach dér Schlámmung aus selír feinen Quarzkörnern, Glim- 

mer und aus Eisentheilchen, welche durch den Magnet angezogen werden, 

und aus folgenden organischen Eesten. 

Quinqueloculina sp. Ein naher nicht bestimmbares Bruchstíick. 

Dentalina sp. Ein Bruchstűck mit zwei Ivammern, die Kammern 

sind rund, die Schale kann zűr D. pauperata, d’ORB. 

gt’hören. 

— sp. Gleichfalls ein Bruchstűck mit nur zwei Kam¬ 

mern, welche mit breiter Basis aneinander gewacli- 

sen sind, wie das bei dér Form vorkommt, welche 

Hantken in seinem Werke über: «Die Fauna dér 

Clavulina Szabói-Schichtenw auí Tafel XII. Fig. 18 

wiedergibt, welche aber nicht benannt ist. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 
Robulina calcar, L., var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Polymorphina probléma, d’ORB. var. deltoidea, Ess. 

Truncatulina TJngeriana, d’ORB. 

kallómphalia, Gümb. Stimmt ganz überein mit dér 

Form des Mergels aus dér Umgegend von Hammer. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Piotalia Haueri, d’ORB. 

Girardana, Ess. 

Die Probe aus dér Tiefe von 8‘0 M. desselben Bohrloches stimmt mit 

dér vorigen überein; die darin gefundenen organischen Ueberreste hingegen 

sind die folgenden: 

Nodosaria Beyrichi, Neug. Bruchstűck mit zwei Kammern 

m 
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Dentalina sp. Kann zűr N. soluta Ess. gehören. Bruchstück. 

— sp. Mit dér in dér vorigen Probe vorkommenden 

gleich, welche von Hantken nicht benannt wurde. 

Cristellaria arcuata, d’ORB. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— grata, Ess. 

— arcuato-striata, Hantk. 

Textüaria cár inat a, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

— Roemeri, Ess. 

— proguinqua, Ess. 

— lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Girardana, Ess. 

Polystomella Listeri, d’ORB. 

Mit dér vorigen Probe übereinstimmend ist das Matériái desselben 

Bohrloches aus dér Tiefe von 10*0 M., aber mit folgender Fauna: 

Biloculina sp. Eine runde Form. 

Dentalina sp. Ein Bruchstück mit drei Kammern, dérén erste 

einen Stachel besitzt. Kann zu D. consobrina, d’ORB. 

oder zu I). pauperata gehören. 

-— sp. Die mit einem centralen Stachel versehene erste 

Ivammer ist verháltnissmássig sehr gross den ande- 

ren gegenüber. Bruchstück. 

Marginulina subbulata, Hantk. Ein Bruchstück mit drei 

Kammern. 

Robulina inornata, d’ORB. 

Polimorphina gibba, d’ORB. 

— probléma, d’ORB. var. deltoidea, Ess. 

Bolivina Beyrichi, Ess. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

-— Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

— taeniata, Born. 

— Roemeri, Ess. 

— lucida, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1887. [43] 11 



162 A. FRANZENAU: 

Dér Schlammrückstand dér Probe des Bolirloches Nr. IV ist gleich 

den früheren dreien, nur schwankt die Grösse dér Quarzkörner etwas zwi- 

schen weiteren Greuzen. Die in dieser Probe gefundene Fauna ist folgende: 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina osnabrugensis, ftss. 

— taeniata, Born. 

— lucida, Rss. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Epistomina Partschi, d’ORB. 

Polystomella crispa, Lám. 

Dentalium entalis, Lin. 

Alvania Moulinsi, d’ORB. 

Mit dér früheren Probe übereinstimmend ist die vöm Bolirlocke Nr. V 

entnommene, bis auf die Opalsplitter und Gránátén, die in dieser aucb vor- 

kommen. Es gelang aus dem Matériái folgende Versteinerungen herauszu- 

suchen: 

Haplophragmium rotundidorsatum, Hanté. 

Quinqueloculina triangularis, d’ORB. 

Nodosaria intersita, n. sp. 
Denlalina sp. Ein Bruclistück, welcbes entweder zu D. conso- 

brina, d’ORB. oder zu D. pauperata, d’ORB. gekört. 

Glandulina discreta, Rss. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— depauperata, Rss. 

Virgulina Schreibersi, Czjz. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

— lucida, Rss. 

Pulvinulina umbonata, Rss. Bei einigen Exemplaren dieser Art 

ist dér Flügelsaum selír sclimal. Manchmal ver¬ 

seliwinden die durch die Kammern gebildeten Lappén. 

Epistomina Partschi, d’ORB. 

Nummulites pygmaea, Hanté. Mit den früher beschriebenen 

Vorkommen übereinstimmend. 

[44] 
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Dentalium entalis, Lin. 

Dér vorigen Probe gleichend, ist die aus dér Tiefe von 15'49 M. ent- 

nommene aus dem Bolirloche Nr. VI mit folgenden organischen Ueber- 

resten : 

Haplophragmium rotundidorsatum, Hanté. Beschadigte Exem- 

plare. 

Frondicularia incompleta, n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

— tangentialis, Ess. 

— grata, Rss. 

Truncatulina üngeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

Pitlvinulina umbonata, Rss. 

Nummulites pygmaea, Hanté. Mit abgeriebener Oberfláche. 

Dentalium entalis, Linn. 

Bairdia sp. 

Die aus dér Tiefe von 8*0 M. genommene Probe des Bohrloches 

Rr. VII enthielt nach dér Scblámmung sebr feine Quarzkörner, Glimmer 

und Eisentbeilcken, welche vöm Magnet angezogen wurden, und folgende 

organische Ueberreste: 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Üngeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Rotalia Girardana, Rss. 

Samen einer Pflanzc. 

Die aus demselben Bohrlocke aus dér Tiefe von 100 M. stammende 

Probe stimmt mit dér vorigen überein; die in ikr gefundene Fauna ist 

folgende: 

Cristellaria perinsignis n. sp. 
Robulina calcar Lin. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. • 

Truncatulina Üngeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— Roemeri, Rss. 

[45] 11* 
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Pulvinulina umbonata, Ess. 

Mit den Bestandtheilen des Materials dér vorigen Probe übereinstiru- 

mend ist auch die Probe des Bobrloches Nr. VIII aus dér Tiefe von 

12‘04 M. Folgende Versteinerungeu wurden in ihr angetroffen : 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, cI’Orb. 

Truncatulina TJngeriana, cPOrb. 

— Roemeri, Ess. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Haueri, cI’Orb. 

— Girardana, Ess. 

Dasselbe Matériái wie die frühere Probe weist auch die aus dér Tiefe 

von 8‘0 M. genommene des Bobrloches Nr. IX auf. Es entbált folgende 

Versteinerungen: 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d Orb. 

Uvigerina pygmaea, cPOrb. 

Textilaria carinata, cVObb. 

Truncatulina Dutemplci, (POrb. 

— TJngeriana, (1’Orb. 

— taeniata, Born. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Aus derűseiben Matériái wie die vorige Probe, bestebt auch die von 

dér Tiefe von 14’0 M. desselben Bohrloches genommene, liingegen mit fol- 

gender Fauna: 

Quinqueloculina sp., Brucbstück. 

Nodosaria Beyrichi, Neug. Brucbstück. 

Cristellaria arcuata, Phil. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, cPOrb. 

Truncatulina Dutemplei, cPOrb. 

— TJngeriana, (TOrb. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Rotalia Girardana, Ess. 

Mit den vorigen Proben ganz übereinstimmend ist auch die aus derű¬ 

seiben Bohrloche, aber aus dér Tiefe von 17*0 M. genommene. Die darin 

gefundenen organiseben Ueberreste sind folgende : 

Gaudryina siphonella, Ess. 
[461 
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Quinqueloculina üngeriana, d’ORB. 

Nodosaria intersita n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina TJngeriana, d’ORB. 

— 1Roemeri, Ess. 

— costata, Hantk. Auf dér unteren Seite mit einer klei- 

nen Nabelsclieibe. 

Pulvinulina nmbonata, Rss. 

Dentalium entalis, Lin. 

Alvania Moulinsi, d’ORB. 

Pjianzensamcn. 

In dér Tieíe von 200 M. des Bolirloclies Nr IX wurde eine mit dér 

vorliergehenden gleiehe Probe angetroffeu. Sie enthielt folgende organiscke 

Beberreste: 

Nodosaria intersita n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina üngeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Ess. 

— taeniata, Born. 

-— costata, Hantk. 

Pulvinulina nmbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. 

Rotalia Haueri, d’ORB. 

Samen einer Pflanze. 

Uebereinstimmend mit den früheren Proben ist aucli die des Bolir- 

loches Nr. IX aus dér Tiefe von 23’0 M. entnommene. Die darin angetrof- 

fene Fauné ist folgende : 

Gaudryina Reussi, Hantk. 

Nodosaria Beyrichi, Neug. Ein Exemplar mit nur zwei Kam¬ 

uiéin. 

— acuminata, Hantk. Ein Bruchstück aus dem unteren 

Theile dér Schale. 

sp. Aus einer mit Stacheln versehenen Ivammer 

besteliendes Bruchstück. 

Robulina inornata, d’ORB. 

Truncatulina üngeriana, g’Orb. 

— Roemeri, Ess. 

Pulvinulina nmbonata, Ess. 

[47] 
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Dieselben Bestandtheile dér vorigen Proben wurden auch in dér, aus 

dér Tiefe von :26-0 M. gewonnenen Probe des Bohrloches Nr. IX beobach- 

tet. Die darin gefnndenen Arten waren folgende: 

Dentalina sp. Dieses aus drei Kammern bestehende Bruchstück 

kann zu D. pauperata, d’ORB. gehören. 

Frondicularia incompleta n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Trancatuiina Ungeriana, d’ORB. 

— taeniata, Born. 

— Roemeri, Rss. 

Pulvinulina Haidingeri, d’ORB. 

umbonata, Bss. 

Die aus dér Tiefe von i29*0 M. desselben Bohrloches entnommene 

Probe ist aus denselben Bestandtheilen zusammengesetzt, wie die vorigen. 

Ihre Fauna aber ist folgende : 

Dentalina sp. Wie in dér vorigen Probe. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d'ORB. 

— sp. Auf dér letzten Windung wurden fünf Kammern 

gezahlt, welche mit hervorstehenden Nahtleisten 

begrenzt sind. Die Schale ist aber sonst so bescha- 

digt, dass eine nahere Bestimmung unmöglich ist. 

Pulvinulina umbonata, Bss. 

Rotalia Girardana, Rss. 

Auch die Prolié des tiefsten Punktes, 29’44 M., dieses Bohrloches ist 

übereinstimmend mit den vorangehenden, die darin eingeschlossenen orga- 

nischen UebeiTeste aber sind folgende : 

Dentalina sp. Vielleicht ein Bruchstück von D. elegáns, d’ORB. 

Robulina calcar. L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

Pulvinulina Haidingeri, d’ORB. 

— umbonata, Rss. 

Rotalia Girardana, Rss. 

Samen einer Pflanze. 

Die geschlámmte Probe des Bohrloches Nr. XII aus dér Tiefe von 

9’30 M. besteht aus verschieden grossen Quarzkörnern, Glimmerbláttcken, 

[48] 
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gemeinen Opalsplittern, Kohlentrümmern, aus sehr wenig vöm Magnet 

angezogenen Eisentheilclien und aus einer grossen Menge von Schalen- 

bruchstücken und folgender Fauna : 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Polymorphina probléma, d’ORB. var. deltoidea, Ess. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Nummulites pygmaca, Hanté. Mit sehr abgeriebener Oberflache. 

Pectuncidus sp. Bruchstücke von zwei sehr kleinen Schalen. 

Cardium sp. Has Bruchstück einer grossen Schale. 

— sp. Zwei, kaum 2 Mm. hohe, abgeriebene Exemplare. 

? Venus sp. Bruchstück. 

Corbula sp. Bruchstück. 

Dentalium entalis, Lin. Manchmal 1 Cm. lángé Bruchstücke. 

Turritella Archimedis, Brong. Zwei Bruchstücke. Das eine mit 

den charakteristischen fünf ersten Windungen, das 

zweite mit dreien. 

— sp. Ein sehr abgeriebenes, aus einer Windung beste- 

hendes Bruchstück. 

Scalaria sp. Mit drei Windungen. Die Langsrippen stehen ent- 

fernter von einander wie dies bei S. clathratula, Túrt. 

vorzukommen pflegt. 

Natiea sp. Die Art kann nicht bestimmt werden, da bei beiden 

Exemplaren dér Mundrand beschadigt ist. 

? Valvata sp. Das Bruchstück einer sehr abgeriebenen Schale. 

Alvania Moulinsi, d’ORB. Die Exemplare sind kaum 1-5 Mm. hoch. 

— sp. In wie fern es nach dér schlecht erhaltenen 

Schale zu urtheilen ermöglicht ist, steht unsere Art 

zu A. veliscensis, v. Schw. nahe. 

Eulima sp. Mit E. Eichwaldi, Horn. nahe verwandt. Bruchstück 

mit vier Windungen. 

? Niso sp. Bruchstück mit vier Windungen. 

? Phasianella sp. Bruchstücke. 

Cerithium sp. Vielleicht zu C. vulgatum, Brug. var. gehörend. 

Buccinum sp. Ein Bruchstück mit fünf Windungen. In wie weit 

es dér Form des Bruchstückes und dér abgerie¬ 

benen Schale nach möglich ist zu urtheilen, gehört 

diese Art in den Formenkreis des B. prisma- 

ticum, Brocc. 

Fusus sp. Bruchstück, dessen Schalenstructur sehr an F. bili- 

neatus, Partsch, erinnert. 

[49] 
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Mit Ausnalime dér Opalsplitter und Schalenfragmente sind sámmt- 

liclie anderen Bestandtlieile dér vorigen Probe auch in deq'enigen vöm Bolir- 

locli Nr. XIII aus dér Tiefe von 13*31 M. entnommenen. Ilire Fauna war 

folgende: 

Frondicularia incompleta n. sp. 

Cristellaria perinsignis n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Sphaeroidina austriaca, d’ORB. 

Tcxtilaria carinata, d'ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— Ungeriana, d’ORB. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

— costata, Hantk. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Rotalia Haueri, d’ORB. 

— ambigua n. sp. 

Dentalium entalis, Lin. 

Alvania Moulinsi, d’ORB. 

Pisces (dentes). 

Aus dér Tiefe von 8*0 M. des Bohrloclies Nr. XIV war die Probe dér 

vorigen gleich. Die aus ihr berausgesuehten Versteinerungen liingegen: 

Nodosaria latejugata, Gümb. 

Dentalina sp. Bruchstück. Vielleicht die ersten vier Kammern 

dér D. pauperata, d’ORB. 

Robulina vortcx, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’OEB. 

Uvigerina pygmaea, d’ORB. Mit lánglieher Gestalt. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, d’ORB. 

— taeniata, Born. 

— Roemcri, Rss. 

Pulvinulina umbonata, Rss. 

Rotalia Haueri, d’ORB. 

— Girardana, Rss. 

Dentalium entalis, Lin. 

Alvania Moulinsi, d’ORB. 

Aus derűseiben Bohrlocke ist die Probe aus dér Tiefe von 9*60 M. dér 

vorigen gleich. Die in ihr angetroffene Fauna besteht aus: 

[50] 
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Quinqueloculina triangularis, d’ORB. 

Nodosaria Beyrichi, Neug. 

sp. Bruchstück. Eine elliptische Kammer mit acht 

Bippen. 

Robulina inornata, d’ORB. 

Truncatulina Ungeriana, cI’Orb. 

— osnabrugensis, Rss. 

Pulvimdina umbonata, Rss. 

Rotalia Hcmeri, d’ORB. 

— Girardana, Rss. 

Die Probe aus dem Bohrloclie Nr. XV enthalt ausser den in dér vori- 

gen Probe erwáhnten Bestandtheilen noch Splitter vöm gemeinen Opal und 

Gránátén. Die in ihr gefundenen Versteinerungen sind: 

Cristellaria perinsignis n. sp. 

Robulina inornata, d’ORB. 

Uvigerina pygmaea, d’ORB. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

— Ungeriana, d Orb. 

— osnabrugensis, Rss. 

— taeniata, Born. 

— Roemeri, Rss. 

— lucida, Rss. 

Pulvimdina umbonata, Rss. 

— umbilicata, Hantk. 

— rotula, Kaufm. 

Epistomina Partschi, d’ORB. sp. 

Rotalia Haueri, d’ORB. 

— Girardana, Rss. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Mit abgeriebener Obertiáche. 

Die geschlammte Probe des Bohrloches Nr. XVI aus dér Tiefe von 

14-60 M. bestelit aus feinen Quarzkörnern, Glimmerbláttchen und aus 

Eisentheilchen, welclie durch den Magúét angezogen werden. Die in ihr 

gefundenen organischen Ueberreste sind folgende : 

Nodosaria intersita n. sp. 

Robulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

inornata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. , 

Pulvimdina umbonata, Rss. 

Pfianzcnsamen. 
[51] 
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Mit dér vorigen Probe übereinstimmendes Matériái hat die vöm Bohr- 

loche Nr. XVII aus dér Tiefe von 9*96 M. entnommene Probe, mit folgen- 

der Fauna: 

Nodosaria intersita n. sp. 

Bobulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— vortex, Ficht. & Moll. 

— inornata, d’ORB. 

— deformis, Ess. 

— sp. Mit dér Form übereinstimmend, welche bei dér 

Probe des Bohrloches Nr. IX aus dér Tieíe von 

29-0 M. erwáhnt wurde. 

Textilaria carinata, d’ORB. 

Truncatulina Dutemplei, d’ORB. 

Pulvinulina umbonata, Ess. 

Die aus dér Tiefe von 1P04 M. des Bohrloches Nr. XVIII entnom¬ 

mene Probe ist aus sehr grobem Quarzkörnern, aus Splittern vöm gemeinen 

Opal, Gránátén, aus einzelnen Schalentrümmern und aus Eisentheilchen, 

welche durch den Magúét angezogen werden, zusammengesetzt. Die in ihr 

eingeschlossene Fauna ist folgende : 

Quinqueloculina triangularis, d'ORB. 

Frondicularia incompleta n. sp. 

Bobulina calcar, L. var. cultrata, Montf. 

— inornata, d’ORB. 

Textilaria carinata, d'ORB. 

Nummulites pygmaea, Hantk. Das Exemplar ist sehr beschadigt. 

Dentalium entalis, Lin. Bruchstück. 

Dér leichteren Uebersicht wegen habé ich sámmtliche, in den einzel¬ 

nen Proben angeführten organischen Ueberreste in einer Tabelle zusammen- 

gestellt (s. S. 100 des ungarischen Textes.) 

In jener Tabelle bezeiclmen die Zahlen die Zalil dér angetroffenen Exemp- 

lare, mit Kreuzen ist dasVorkommen dér Arten in den oligocánen und marínén 

Ablagerungen angezeigt; die in dér Oligocán-Columne mit einem Stern ver- 

sehenen Arten kommen in dem von unserer Gegend am genauesten unter- 

suchten Klein-Zeller Tegel vor, die in dér marínén Columne mit einem Stern 

versehenen in den, in dér Tiefe von 245‘63 M. bis 302‘81 M. erbohrten, zu 

den marínén Bildungen gezahlten Schichten des artesischen Brunnens des 

Stadtwaldchens zu Budapest vor. 

Zűr Bezeichnung dér von unserer Gegend schon bekannt gewesenen 

Foraminiferen-Arten bébiéit ich die Genus-Namen, welche Hantken 1 bei 

1 Mittheilungen aus derű Jabrbuche des k. ung. geol. Institutes. Bd. IV. 
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dér Besehreibung dér Clavulina Szabói-Schichten anwendete, bei; für die 

ausserdem bekannt gewordenen bingegen die neuesten. 

Die am sicbersten bestimmbaren Formen dér Fauna waren überbaupt 

die Foraminiferen, einzelne Exemplare zu determiniren war aber aucb bei 

diesen unmöglich. Wo es mit einiger Wabrscbeinlicbkeit möglicb war auf 

eine oder die andere Art Folgerung zu zieben, wurde dérén Name mit Frage- 

zeielien in Parentliese gesetzt; dieser Yorgang musste bei sámmtlichen For¬ 

men dér Dentalinideen vorgenommen werden, da dérén zárté und leiclit 

zerbrecbbche Sclialen immer nur in Brucbstücken vorlagen und bei denen 

eben zűr sicberen Bestimmung dér Arten gewöbnlicb die tadellos erbaltenen 

Exemplare benötbigt sind. 

Von den Musebeln und Scbnecken war es möglicb, dr< i sicher zu 

bestimmen, von zwölt'en nur das Genus, von vieren ist selbst das Genus 

fraglicb, vor den Namen dieser wurde ein Fragezeicben gesetzt. 

Wenn wir jetzt — abgeselien von den Nummuliten, dérén abgeriebene 

Oberílácben die Annabme ilires Hineingewasclienseins reclitfertigen, und 

abgesehen von den neuen Arten, welche bei den Vergleicbungen keinen 

Einíluss babén — die sicber bestimmten 47 Arten nalier betrachten, so 

ergibt sich, dass unter ibnen 43 solche sind, welcbe wobl aucb in jüngeren 

Ablagerungen vorkommen, aus oligocánen, 31, welcbe aus marínén Ablagerun- 

gen bekannt sind, dass aber aucb solcbe vorbanden sind, welcbe bis jetzt 

ausscbbesslich in oligocánen, andere wieder nur in marínén angetroffen wur- 

den. Die untersuchte Bildung hat daher weder einen rein oligocánen, 

nocb einen marínén Charakter, sondern ist eine gemischte Fauna. Letzterer 

Umstand findet sehr leiclit seine Erklárung, wenn wir in Betracbt zieben, 

dass in unserer Gegend die oligocánen und marínén Schichten obne grössere 

Störung zűr Ablagerung gelangten, dass daher aucb ilire Faunén gra- 

duell in einander übergeben, was aber nur so vorgestellt werden kann, dass 

ein Zeitabscbnitt sein musste, in welchem die Arten dér einen Zeit mit eini- 

gen Arten dér anderen zusammenleben mussten, wie das eben unsere Fauna 

zeigt. Dass aber unsere gemisclite Fauna trotzdem nicht eine zufállige, durcb 

verscbiedene Factoren zusammengetragenen ist, beweist am sicbersten das mas- 

senhafte und in allén Proben zu constatirende Vorkommen einzelner Arten. 

In Betreff dér Fauna kann unsere Bildung am besten mit jenen, nabe 

an dér Grenze dér Oligocán- und Marinbildungen liegenden, in dér Tieíe 

von 245'63—302'Bl M. erbobrten Schichten des artesiscben Brunnens des 

Stadtwáldchens von Budapest parallelisirt werden, da sie 21 Arten, alsó 

mehr als 44'6°/o gemeinscbaftbcli habén. Dass verbáltnissmássig so alté Bil- 

dungen so nahe zűr Oberfláclie angetroffen werden, kann nicbt überraschen, 

da wir ja wissen, dass die oligocánen Schichten bei Erbohrung des artesi¬ 

scben Brunnens dér nahe liegenden Margarethen-Insel schon bei 9‘0 M. 

angetroffen wurden. 
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An diesem Orte sei es mir gestattet, für die Bestimmung des in dér 

vorliegenden Arbeit öfter erwáhnten Nummulites pygmaea, Hantk. dem 

Hemi Universitáts-Professor Maximilian v. Hantken und fürdaszur Unter- 

suchung überlassene Matériái, Herrn Béla Zsigmondy meinen wármsten 
Dank auszusprechen. 

II. 

Beschreibung dér neuen Arten und einige Bemerkungen zu dér hier 

vorkommenden Robulina deformis Rss. 

Nodosaria intersita n. sj>. 
(Taf. II. Fig. 1, 2.) 

Die Scliale ist kurz und köckstens aus vier Kammern gebildet, dérén 

álteste uru ein Betráektliekes grösser ist als die ikr folgende, von dieser 

gégén die jüngste zu breitet sicli die Scliale imrner ruelír aus. Die einzelnen 

Kammern sind viel breiter als kock und mit Lángsrippen géziért, die sc-limá- 

ler sind als die zwisclien ikueu verlaufenden Furcken. Die die Kammern 

trennenden Eiusclinürungen sind tief. Die Endspitzen dér Lángsrippen bil- 

den um den centralen Stackel (derselbe ist am abgebildeten Exemplar 

etwas besckádigt) dér ersten Kammer einen Kranz. Die letzte Kammer ziekt 

sick im oberen Tkeile zu einer Rökre zusammen, an dérén Ende die Mün- 

dung gelegen ist. Die Scliale ist 1 Mm. láng. 

Die Gestalt und Verzierung dér Scliale ist beinake ganz dieselbe, wie 

jene dér N. badenensis, d'OiUí.1 nur felüt letzterer dér centrale Stackel und 

dér um diesen durck die Endspitzen dér Lángsrippen gebildete Kranz; von 

dér ikr verwandten N. subradicula, Schwag.2 und N. longicauda, Sily.3 unter- 

sclieidet sie sick durck die breite Gestalt dér einzelnen Kammern, welcke 

bei jenen mekr kugelrund sind. 

Frondicularia incomplcta n. sp. 
(Taf. II. Fig. 3. 4.) 

Obwokl mir 22 Exemplare vorlagen, ivar keines vollstándig erkalten; 

jedesmal feklten diejüngsten Kammern, so dass die Lángé dér Art, als auck 

die Mündung dér letzten Kammer nickt bestimmt werden konnte. 

Die Bruckstücke gekören zu einer lángén, sclimalen und plattén, mit 

einein breiten, gégén die Embryonalkammer sick versclimálernden Elügel- 

1 (I’Okbigny. Die fossilen Foraminiferen des tertiáren Beckens von Wien 
Paris. 1846. p. 38. Taf. I. Fig. 34—35. 

2 Schwager. Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar. Beise dér österreickiscken 
Fregattá Novara um die Erde. Geologiscker Tlieil. II. Theil. p. 222. Taf. V. Fig. 50. 

3 Silvestri. Le Nodosarie fossile nel terreno subapeninico Italiano e viventi 
nei mari d’Italia, Catania. 1872. p. 58. Táv. V e VI, Fig. 101—127. 
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saurn umrancleten Form. Das best erhaltene Bruchstück hat mit elér nicht 

hervortretenden Embryonalkammer zelin, nur clurcb sehr seichte, beinahe 

ganz gerade Náhte geschiedene Kammern. Die Oberfláche ist auí beiden 

Seiten dér Schale ihrer Lángé nach mit sechs, fást parallelen, starken Bip- 

pen géziért. Manchmal geschiebt es jedoch, eláss eine dér Bippen unter- 

brochen ist, dann schiebt sich aber gleich auf einer anderen Stelle dér 

Schale eine neue ein. 

Das grösste Bruchstück ist DG Mm. gross. 

Dér allgemeinen Form nach stehen die Bruclistücke zu F. interrupta, 

Karr.1 am náchsten, nur ist bei elieser dér Fliigelsaum sehr sclimal, ausser- 

elem verlaufen die an Anzahl grösseren, die Oberfláche dér Schale verzieren- 

den Bippen nur iiber die Kammern und lassen die Nahte frei. 

Cristellaria perinsignis n. sp. 
(Taf. II. Fig. 5, 6.) 

Das seitlich zusammengedrückte Geháuse gleicht im unteren Theile 

einer Bobulinen-Art, im oberen ist es aber gerade und wird beim grössten 

Exemplar aus sechs Kammern gebildet. Die sechs Kammern des unteren 

Theiles sind kiéin und um eine durchscheinende centrale Scheibe gruppirt, 

Die Kammern des geraden Theiles sind breiter als hoch, und durcli schief 

verlaufende Nahte getrennt. Die letzte gleichfalls schief endende Kammer 

lukiét am Zusammenstossungspunkte mit dem Bücken eine gestrahlte Mün- 

dung. Die Nahte sind im unteren Theile seicht, linear und kaum sichtbar, 

gégén den geraden Theil treten sie etwas hervor, auf diesem selbst sind sie 

leistenartig hervortretend. 

Die Grösse ist 1 Mm. 

Die Form erinnert lebhaít an C. glaclius, Phil.,2 wie diese von Hantken 3 4 
in dér Beschreibung dér Fauna dér Clavulina Szabói Schichten abgebildet 

ist, nur dass bei dieser, wie in den vielen Abbildungen, welche Beüss 4 von 

dieser Art gibt, dér untere Theil wohl etwas eingebogen ist, ohne dass er 

ganz eingedreht ware ; aber von dér Nabelscheibe wird nirgends Erwalmung 

gethan. 

1 Karrer. Geologie dér Kaiser Franz Josef-Hochquellen-Wasserleitung. Abh. 

dér k. k. geol. Reichsanstalt. Wien, IX. Bd. p. 380. Taf. XVI, b. Fig. 27. 

2 Philippi. Beitráge zűr Kenntniss dér Tertiárversteinerungen des nordwest- 

lielien Deutsebland. Cassel. 1843. p. 40. Taf. I. Fig. 37. 

2 Hantken. Mittheilungen aus dem Jahrbuche des k. ung. geol. Institutes. 

IV. Bd. p. 50. Taf. V. Fig. 12. 

4 Reuss. Sitzb. dér k. Akad. dér Wiss. Wien. XVIII. Bd. p. 173. Taf. III. 

Fig. 31—33. — Sitzb. dér k. Akad. dér Wiss. Wien. L. Bd. p. 21. Taf. II. 
Fig. 14—17. 
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Robulina deformis, Rss. 
(Taf. II. Fig. 7, 8.) 

Reuss. Die fossilen Foraminiferen uik! Entoinostraceen dér Sej)tha- 

rientlione dér Umgegend von Berlin. Zeitsch. dér deutsch. geol. Gesellsc-haft 

ül. Bd. 1851. p. 70. Taf. TV. Fig. 30. 

Unsere Form weicht nur durch individnelle Merkmale von dér von 

Beüss nnter diesem Namen besckriebenen ab; so ist das Gehause unseres 

Exemplares mehr kreisförmig, die embryonale Kammer beinahe kugelrund, 

die Nalite dér Kammern durch Leisten gekennzeiclinet, sonst aber in allén 

andern Merkmalen so übereinstimmend, dass eine Trennung unzugánglich ist. 

Dér Durchmesser dér Scliale ist 0’5 Mm. 

Rotalia ambigua n. sp. 
(Taf. II. Fig. 9, 10, 11.) 

Das Gehause ist kreisrund, gewöhnlich niedergedrückt scheibenförmig, 

ausnahmsweise die Oberseite etwas erhöht, wodurch eine Annáherung an 

Rosalina simplex, d’OaB.1 bemerkbar wird. Dér Rücken ist gerundet. Die 

Spiralseite zeigt drei, die Nabelseite nur die letzte, aus seclis Kammern 

gebildete Windung. Die Kammern sind aufgebláht, wodurch dér Rücken dér 

Scliale gekerbt ist und die Nahtleisten des letzten Umganges vertieft hegen. 

Die Nalite dér inneren Windungen sind auch durch Leistchen angedeutet. 

Auf dér Unterseite ist dér mittlere Theil und die erste Kammer des letzten 

Umganges mit wurmförmigen, callösen Bildungen géziért. Am Rücken ist 

die Scliale rund herum mit eiuer porenlosen, durchscheinenden, ziemhcli 

breiten Wulst eingefasst. Die glatte Septalllache dér letzten Kammer ist ein 

langgezogenes sphárisches Dreieck, an dessen kürzester Seite die knapp an 

die vorletzte Windung sich schmiegende, gégén die Septalfláche mit einer 

sclimalen Leiste eingefasste Oeffnung sich befindet. 

Durch einen medianen Dünnschlitf wurde es ersichtlich, dass bei 

dieser Art die Kammerwande, neben den grobporirten Spiralleisten aus zwei 

nebeneinander liegenden porenlosen Lamellen bestelien. 

Dér Durchmesser dér Geliause ist 0-5 bis 0-7 Mm. láng. 

1 ü’Orbigny. Die fossilen Foraminiferen des tertiseren Beckens von Wien. Paris 

184G. p. 178. Taf. X. Fig. 25—27. 
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GESELLSCHAFTSBERICHTE. 

Die ungarische geologische Gesellschaft hielt am 1. Feber 1888 unter dem 

Vorsitze von Prof. Dr. J. v. Szabó ihre Generalversammlung fúr das Jalír 1887 ab. 

Aus dem vöm ersten Secretár, Dr. M. Staub vorgelesenen Generalbericbte ist lier- 

vorzuheben, dass die Gesellschaft in diesem Jahre zum ersten Male von Seite des 

Landes eine Subvention von 1000 Gulden ö. W. genoss. Die Gesellschaft benützte 

diese Summe zűr Vergrösserung ihres Organes, des «Földtani Közlöny», dér im 

Jahre 1887 35 Druckbogen, 5 Tafeln, 2 Landkarten und mehrere in den Text 

gedruckte Abbildungen brachte. Ausserdem erhielten die ordentliclien Mitglieder 

dér Gesellschaft ohne ferneres Entgelt- folgende Publication dér kgl. ung. geolog. 

Anstalt, u. zw.: 1. den Jahresberíclit dér kön. ung. geologisclien Anstalt für 1886 

(137a Druckbogen mit 1 Tafel und mehreren in den Text gedruckte Abbildungen); 

femer 2. Ludwig Peteik’s «Arbeit iiber die ungarlandisclien Porcellanerden» 

(1 Druckbogen); 3. das I-te Supplementar-Verzeichniss dér Bibliofilek und Land- 

kartensammlung dér kön. ung. geolog. Anstalt (33U Druckbogen); schliesslich 

4. von den Jalirbüchern dér kön. ung. geolog. Anstalt das 6. Heft des VII. Bandes, 

enthaltend die Arbeit über « die aquitanische Flóra des Zsilthales im Comitate 

Hunyad» von Dr. M. Staub (1372 Druckbogen mit 26 Tafeln) und 5. das 5. Heft 

des VHI. Bandes, enthaltend die Arbeit über die fossilen Hölzer Ungarn’s» von 

Dr. Joh. Félix (17* Druckbogen mit 2 photolith. Tafeln). 

Von den 35 Druckbogen des «Földtani Közlöny» fallen 16 Bogén auf die in 

deutsclier Spraclie abgefasste Revue. 

Die Gesellschaft steht gegenwiirtig mit 47 in- und auslandisclien gelelirten 

Gesellschaften im Schriftenaustausch. 

Dér Secretariatsbericht gedenkt aucli dér Wirkens dér im abgelaufenen Jahre 

verstorbenen Mitglieder dér Gesellschaft, welche am Ende des Jalires 1887 unter 

dem Protectorate des Fürsten Nikolaus v. Eszterházy 20 Ehrenmitglieder, 7 cor- 

respondirende, 16 unterstützende, 27 gründende und 382 ordentliche Mitglieder 

zahlt, von welcli’ letzteren 20 ihr Domicil ausserhalb Ungarns habén. Die Gesell¬ 

schaft will die Herausgabe dér allgemeinen geologisclien Uebersichtskarte von 

Ungarn in Angriff nelunen und hat zu diesem Zwecke Herr Andor v. Semsey 

500 Gulden ö. W. gewidmet. 

Schliesslich wáhlte die Generalversammlung den kön. ung. Ministerialrath 

a. D. Herrn Báron Béla v. Splényi in Anerkennung seiner Verdienste nm die 

Gesellschaft; Herrn Prof. Friedrich Hazslinszky in Anerkennung seiner Ver¬ 

dienste auf dem Gebiete dér Wissenscliaft und Se ule, zu ihren inlandisclien cor- 

respondirenden Mitgliedern ; schliesslich Herrn Dr. Johannes Félix Docent dér 
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Palaeontologie an dér Universitát in Leipzig, für seine verdienstlichen Studien 

über die fossilen Hölzer Ungam’s zu ihrem auslandischen correspondirenden 

Mitgliede. Zum Scklusse liielt Dr. Alex. Schjiidt einen Yortrag, in welchem er 

die wissenschaftlichen Bestvebungen Ungarn’s auf dem Gebiete dér Wissenscliaft 

besprieht. 
* ❖ -r 

Seite 128 des ung. Textes enthált die neuen Statuten ; Seite 134 das Namens- 

verzeichniss dér Functionáre ; Seite 135 das Verzeichniss dér Mitglieder dér ung. 

geolog. Gesellscliaft; Seite 146 das Verzeichniss jener gelehrten Corporationen, 

mit denen die Gesellscliaft im Schriftenaustausch steht; schliesslich Seite 148 die 

im Jahre 1887 am Wege des Schriftenaustauscbes und durch Geschenke dér 

Bibliofilek dér Gesellscliaft zugekommenen Druckwerke. 
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FÖLDTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

XVIII. KÖTET. 1888 MÁJUS—JULIUS, 5-7. FÜZET. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TISZTELT TAGJAINAK! 

Közeledvén a tudományos összejövetelek ideje; bátorkodunk az utolsó idő¬ 

ben hozzánk beérkezett meghívókat társulatunk tisztelt tagjainak azon kívánsá¬ 

gunk kifejezése mellett becses tudomására hozni: vájjon sikerülne, az egyi¬ 

ken vagy másikon minél számosabban találkoznunk. 

I. 

Meghívó a magyar orvosok és természetvizsgálók Tátrafüreden 1888. 

augusztus 23-ikától 28-dikáig tartandó XXIV. vándorgyűlésére. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének félszázados múlt¬ 

tal biró intézménye oly időben keletkezett, midőn a természettudományok egyes 

ágai még zsenge korukat élték, és a természettudományoknak a rokon tudomá¬ 

nyokra, valamint a közélet viszonyaira való kihatását még a legbeavatottabbak is 

alig sejtették. S már abban az időben tűzte ki magának feladatúi a magyar orvosok 

és természetvizsgálók vándorgyűlése az orvosi és természettudományok fejlesztését, 

terjesztését és népszerűsítését, már akkor ismerte fel annak czélszerűségét, sőt 

szükségességét, hogy a rokon szakok művelői és kedvelői találkozzanak, hogy az 

egyes szakok működésük eredményeit kölcsönösen ismertessék és így egymásra 

és együttesen a nagy közönségre is hassanak. Ha az ilynemű érintkezés és egyesü¬ 

lés szüksége már akkor állott fenn, mennyivel inkább kell annak a jelen időben 

érezhetővé válnia, midőn az orvos- és természettudományok óriási léptekkel halad¬ 

nak előre es gyakorlati alkalmazásuk az élet minden körülményeit áthatja, midőn 

az orvostudomány elvesztette rejtélyes jellegét és mint az alkalmazott természet- 

tudományok legnemesebb fa a az emberi nem közkincsévé kezd válni. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése eddig derekasan 

megfelelt kitűzött feladatának, a miről egyrészt több mint A) kötetből álló sajál 

költségén kiadott ((Munkálatai#, másrészt pedig az általa közvetve létesített nagy¬ 

számú becses monográfiák tanúskodnak. Azonban legjobban bizonyítja ezen ván¬ 

dorgyűlések életrevalóságát és kedvelt voltát ama körülmény, hogy hazánk városai 
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és községei mindenütt tárt karokkal fogadják a magyar orvosok és természetvizs¬ 

gálók vándorgyűlésének vendégeit. Az 1886-ban Temesvárott tartott XXIII. ván¬ 

dorgyűlés a Magyarországi Kárpátegyesület meghívására Tátrafüredet jelölte ki az 

1888-ban tartandó vándorgyűlésének helyéül s a három Tátrafüred, a Magyar- 

országi Kárpátegyesűlet, valamint ama városok, fürdó'k és tourístatelepek, melyeket 

a vándorgyűlés tagjai kirándulásaik alkalmával érinteni fognak, mind azon vannak, 

hogy a vándorgyűlés tagjai jól érezzék magukat e szép vidéken és hogy minél kel¬ 

lemesebb, minél maradandóbb emléket vigyenek magukkal a Szepességből. 

Midőn ezennel a nemzet értelmiségéhez, a tudományos testületek és intéze¬ 

tekhez, valamint az orvosi és természettudományi szakok művelői és kedvelőihez 

fordulunk és őket ezen vándorgyűlésre tisztelettel meghívjuk, teszszük azt azon 

reményben, hogy a vándorgyűlés tárgysorozatának bősége és változatossága, nem¬ 

különben pedig hegyvidékünk természeti szépségei arra indítandják a meghívotta¬ 

kat, hogy ezen vándorgyűlésben résztvenni, illetőleg magokat ott képviseltetni fog¬ 

ják. Bővebb tájékozásul szolgáljanak még a következők: 

1. A gyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természettudományi vagy 

más rokon szak mívelője vagy kedvelője (férfi vagy nő), hogyha a 6 írtban megálla¬ 

pított felvételi díjat lefizeti. A tagok minden gyűlésben részt vehetnek, szavazati 

joggal bírnak, ingyen kapják a «Munkálatok»-at, a «Napi Ivözlöny»-t, az elnöklő 

szepesi püspök költségén készült "Szepesi Emlékkönyv»-et, a Magyarországi Kár¬ 

pátegyesűlet által kiadott "Tájékoztatót" és a kiosztásra kerülő egyéb nyomtat¬ 

ványokat, végül kedvezményekben részesülnek az utazásnál, elszállásolásnál és 

kirándulásoknál. 

2. A tagdíj f. évi augusztus hó 10-dikéig dr. Gerlóczy Gyula műegyetemi 

tanár úrhoz czímezve Budapestre (VIII. Muzeumkörút, m. kir. műegyetem) kül¬ 

dendő, a honnan a jelentkező tag postafordultával igazol vány nyal láttatik el. Ilyen 

igazolvány az említett kedvezmények elnyerésére okvetetlenül szükséges. Az iga¬ 

zolvány pontos kiállítása végett felkéretnek a jelentkezők, hogy nevöket, foglalko¬ 

zásukat és lakóhelyüket világosan kiírni szíveskedjenek. 

3. Augusztus hó 20-dikától a poprád-felkai vasúti állomáson iroda lesz 

berendezve, melynek feladata az érkező vendégek számára jutányos áron Tátra- 

füredre vivő kocsikat szerezni. A megyei hatóságtól megállapított díjtétel ezen útra 

nézve három személyre való kocsiért 4- frt. Nagyobb számmal érkező vendégek 

saját érdekékben felkéretnek, megérkezésüket a poprádi bizottsággal előre tudatni, 

hogy gyors és pontos tovaszállításukról idejekorán gondoskodni lehessen. 

4. A Tátrafüredre érkező tagok az ottani helyi bizottságnál jelentkeznek, 

mely lehetőleg ingyenes elszállásolásukról és jutányos áron való élelmezésükről 

gondoskodik. Ugyancsak e bizottságnál történnek a kirándulásokra való bejegy¬ 

zések is és pedig legalább 24 órával a kirándulások megkezdése előtt. 

5. Igazolvány nélkül jelentkezők mind a poprád-felkai vasúti állomáson levő 

irodában, mind a tátrafüredi helyi bizottságnál válthatnak igazolványt 6 frt lefize¬ 

tése mellett. A kilátásba helyezett kedvezményekben azonban csak azon mértékben 

fognak részesülni, a mennyiben ilyen kedvezmények még a bizottság rendelkezé¬ 

sére fognak állani. 

6. A vándorgyűlés programmja a következő: 

Aug. 20-, 21- és 22-ikén behatás Tátrafüreden. 
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Aug. 22-én este 7 órakor ismerkedési estély Tátrafüreden a kávéház nagy¬ 

termében. 

Alig. 23-án délelőtt 10 órakor megnyitó közgyűlés: a) Elnöki megnyitó. 

b) Ünnepélyes üdvözletek, c) Hivatalos jelentések, d) Dr. Chyzer Cornél ((Meg¬ 

emlékezése a vándorgyűlés halottjairól.» e) dr. Fodor -József «A nők szerepe a köz¬ 

egészség ügyében» czímű előadása. Délután 3 órakor kirándulás a Tarpataki völgybe. 

Aug. 24-én. Szakűlések és este népszerű előadás. 

Aug. 25-én. Kirándulások a csorbái tóhoz, illetőleg a szepesbélai barlang¬ 

hoz — és pedig vagy az új tourista úton (lóháton vagy gyalog) vagy pedig kocsin 

Poprád-Lucsivnán, illetőleg Késmárkon át. Indulás reggel 6 órakor, a kirándulás 

tartama egész nap. Mind a két kirándulással mellékkirándulások köthetők össze, 

így a csorbái tótól a Poprádtóhoz, és a bélai barlanghoz vezető úttól Tátraházára. 

Aug. 26-án délelőtt szakűlések, délután 2 órakor a szepesi történelmi társu¬ 

lat közgyűlése dr. Demkő Kálmán ((Vázlatok Szepes megye művelődéstörténelmé#- 

ből czímű előadásával. 

Aug. 27-én bezáró gyűlés : a) Hivatalos jelentések, b) dr. Szontagh Miklós 

«A hegyeknek és a hegyi életnek befolyásáról a szervezetre# czímű előadása, c) Az 

elnöklő búcsúszava. Délután 1 órakor közös ebéd. Ezzel ki volna merítve a hivata¬ 

los programra, melynek részletei annak idején a «Napi Közlöny#-ben fognak közzé 

tétetni. 

Aug. 28-án kirándulások: 

a) A dobsinai jégbarlanghoz (egy napi tour.) 

b) A Vörösklastromlioz és innen a Dunajeczen Szczawniczára és vissza (két 

nap). A Dunajecznek a Pienin-liegységen való áttörése nagyon hasonlít a szádellői 

völgy természeti szépségeihez. 

c) Késmárk, Iveresztliegy (Gehol) vagy Csötörtökliely, Lőcse, Szepesváralja 

és vissza (két nap). Ezen kirándulás történelmi és tourisztikai szempontból egy¬ 

aránt érdekes. A Kereszthegyről gyönyörű kilátás nyílik a Magas és Alacsony 

Tátrára, valamint a Poprád völgyére. 

d) Gánócz, Hadusócz (Jezsuita szoros), Igló, Ivnolla és vissza (17a nap). 

Különösen tourisztikai szempontból érdekes. 

e) Geológiai kirándulás a Fehérvíz völgyébe (Zöldtó, Fehértó, Wei- 

denau stb.) és vissza egy nap, esetleg folytatás a Halastóhoz és vissza még két nap. 

A Fehérvíz völgye geológiai szempontból felette érdekes. Itt érintkezik a gránit az 

üledékes kőzetekkel, itt találkozunk az erosio legváltozatosabb alakjaival; itt vannak 

a Magas Tátra egykori jégáródnak legtanulságosabb nyomai, itt láthatók a Magas 

Tátra zord és vadon sziklacsoportjai és velük szemben a havasi rétek és legelők leg¬ 

gyönyörűbb területei. A kirándulás szervezését és vezetését dr. Koth Samu vállalta 

magára. 

f) Csúcsokra, esetleg a Tátra más vidékeire való kirándulások. 

A kirándulások tervezésében és szervezésében készségesen szolgál majd 

tanácscsal és útbaigazítással a helyi bizottság és ennek távoztával az illető fürdő- 

igazgatóság. 

7. A fentebb említett előadásokon kívül eddig még a következők vannak 

bejelentve: dr. Nendtvich Károly «A legjobb világ#, Hanusz István «A magyar 

alföldi sósflóra talaja#, Róth Márton «A touristika fejlődéséről#, Roth Samu 
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«A Tátra jégárai», Dénes Ferencz «A Tátra térképei#, dr. Jármay László «Az ide¬ 

gességről#, dr. Pap Samu «A lápfürdőkről#, Putsch Tóbiás «A Szepesség méhésze¬ 

téről# stb. stb. 

Midőn erről a mélyen tisztelt Czímet tudósítani szerencsénk van, bátrak 

vagyunk felkérni, hogy az említett vándorgyűlésen személyesen megjelenni, ille¬ 

tőleg a vezetése alatt álló intézetnek a vándorgyűlésen való képviseltetése iránt 

intézkedni méltóztassék. 

Kelt Tátrafüreden, 1888. május hó 6-ikán. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIY. vándorgyűlésének ügyvivői: 

Gróf Csáky Albin, Császka György, 

társ. elnök. elnök. 

Scherfel W. Aurél, dr. Fodor József, dr. Szontagh Miklós, 

aleln ök. alelnök. alelnök. 

dr. Jármay László, dr. Roth Samu, dr. Pap Samu, 

titkár. titkár. titkár. 

II. 

Congrés geologique international 4-me Londres 1888. 

London, 28. Jermyn Street. 1888 februárius 25. 

A «Magyarhoni Földtani Társulat» Titkárságának. 

Uram! 

Az idecsatolt körlevelet, a mely a legközelebbi, szejitember 17—í2i2-ig 

Londonban tartandó nemzetközi geológiai congressus gyűléseire vonatkozik, 

ügyeimébe ajánljuk. 

Igen lekötelezne, ha ezen körlevelet a Magyarhoni Földtani Társulat 

választmányi és rendes tagjaival a czélból megismertetné, hogy azok a con- 

gressuson, ha lehetséges, mentői többen megjelenjenek, vagy pedig, ha nem 

jöhetnének el, legalább mint beírt tagok vegyenek részt; mely esetben arról 

is biztosítjuk őket, hogy az összes congressusi publicatiókat portomentesen 

meg fogják kapni. 

A congressus utáni héten különböző geologiailag igen érdekes helyekre 

teszünk kirándulásokat. E kirándulások részletes előrajza a rendező bizott¬ 

ság által minden tagnak előre ki fog szolgáltatni. A Magyarhoni Földtani 

Társulat választmányi és rendes tagjait ismételten szívesen meghívjuk e 

gyűlésre. 

A bizottság minden tőle telhetőt el fog követni, hogy azok kényelmét 

előmozdítsa, kik összejövetelünket személyes megjelenésök által megtisztelik. 

Alázatos szolgái J. W. Hulke F. Fi. S. és W. Topley főtitkárok. 
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A mint a fentebb magyar fordításban közlött levélből megtudható, a nem¬ 

zetközi geológiai congressus negyedik összejövetelét Londonban tartja. Választ¬ 

mányunk határozata folytán e meghívót egész terjedelmében közöljük és arra 

figyelmeztetjük a congressusban részt venni szándékozó tagtársakat, hogy a részvé¬ 

teli tagsági díj (10 shillings = 12 franc = 10 márk) társulatunk titkárságánál is 

lefizethető; továbbá, hogy az angol természetvizsgálók vándorgyűlése (British 

Association fór the Advancement of Science) idei összejövetelét Batliban szeptem¬ 

ber 5—12-ikéig, tehát a nemzetközi congressus üléseit megelőzőleg tartja, mely 

alkalommal különösen a geológusok rendkívül érdekes és tanulságos kirándulások¬ 

ban vehetnek részt. A vándorgyűlésen való részvételt illetőleg az aláírt titkárság 

szintén ad felvilágosítást. 

Közöljük továbbá a tisztelt tagtársakkal, hogy az 

m. 

Austrálázsiai geológiai társaság (Geological Society of Australasia) 

az 1888. szeptember havában Melbourneban tartandó nemzetközi kiállítás alkalmá¬ 

val közgyűlést fog tartani, melyen szívesen veszi, ha idegen geológusok akár csak 

kéziratban is beküldött értekezések által a conferentia munkálkodásában részt 

vennének. Az illető küldemények ((Róbert P. Litton, «F. S. G. etc. Hon. Sec. 

Geological Society of Australasia, Melbourne* czírn alatt küldendők. 

Végül közöljük az 

IV. 

Elisabeth Thompson Science Fund 

körlevelét. (Thompson Elisabeth pályadíj alapítványa.) Charles Sedgevick 

Minőt úrtól, az alapítványügyi választmány titkárától a következő körlevél érkezett 

társulatunkhoz, a melyre, a hozzánk érkezett felszólítás értelmében felhívjuk tag- 

társaink figyelmét. 

Ez az alapítvány, melyet Mrs. Elisabeth Thompson tett le, Stamfordban, 

Connecticut államban «a szó legtágabb értelmében vett tudományos kutatások elő¬ 

mozdítására és végrehajtására", jelenleg 25,000 dollárra rúg. Minthogy az alapít¬ 

vány kamatai ez idő szerint már kiadhatók, az alapítványt kezelő választmánya 

ezentúl szívesen fogad oly folyamodványokat, a melyek az alapítványt kamatait 

tudományos munkák elősegítésére kérik. E pályadíj nincs valamely speciális 

tudományszakbeli munkákra szánva, hanem a választmány előnyben részesíti az 

oly kutatásokat, a melyeknek czélja az emberi tudás vagy az emberiség javának 

előmozdítása általában és másod sorba helyezi mind azon kutatásokat, a melyek 

valamely speciálisabb, csupán helybeli fontosságú feladat megoldását tűzik maguk 

elé. — A folyamodványokban teljesen kifejtendő a kutatások czélja és minősége, 

megismertetendők a végrehajtásnál követendő feltételek s különösen a következő 

pontok veendők figyelembe : 
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1. Tudomás vétel végett közzé tétetik, hogy egy dollár ($. P00 vagy 8 1) 

körülbelül egyenlő négy angol sillingel, négy német márkával, öt franczia frankkal 

és öt olasz lírával. 

2. Pontosan kijelölendő a kutatás természete. 

3. A véghez viendő kutatások összes feltételei. 

4. Mi módon fog a segélyezés igénybe vétetni és felhasználtatni. 

A folyamodványok a kezelő választmány titkárához, Dr. C. S. Minőt úrhoz 

(Havaid Medical School, Boston, Mass. U. S. A.) küldendők. 

1888-ik év végéig új pályadíjak kitűzése van tervben. .Jelenleg a kezelők 

nem hajlandók 500 dollárnál nagyobb jutalmat kiszolgálni. H. P. Bowditch, elnök, 

W. M. Minőt, ír. pénztárnok. Francis A. Walker, Edw. C. Pickering, Charles 

Sedgevick Minőt, titkár. 

Budapesten 1888. május hó l-én. 

Dr. Staub Móricz, 

e. titkár. 

TRIASKORBELI LERAKODÁSOK FELLÉPTE SZÁSZKA BÁNYÁN. 

BÖCKH jÁNOS-tÓl. 

Ha ama lerakodások hosszú sorát tekintjük, melyek a krassó-szörény- 

megyei hegységeket alkotják, azt velem, alig létezik systema, melynek az 

úgynevezett bánsági hegységben való jelenlétét kevésbbé biztosan sikerült 

volna kimutatni mint a triasét. Ily viszonyok közt szükségesnek tartom, 

hogy, legyen bármily parányi az adat, melynek tudomására jutunk s mely 

e kérdésnél tovább útmutatóul szolgálhat, ez mielőbb a szaktársakkal közöl¬ 

tessek. 

Nincsen hiánya az eseteknek, hogy begységiink egyik vagy másik lera¬ 

kodása triaskorbelinek véleményeztetett, de ez mindeddig, egy eset kivételé¬ 

vel, melyre alantabb még hivatkozom, a palaeontologiai alap nélkül kellett, 

hogy történjék. 

Így 1864-ben Cotta,* de — mint világosan említi — Schröckenstein 

munkája nyomán, úgy tarkahomokkő, mint kagylómész- és keuper-lerakodá- 

sokról szól, de világosan hozzá teszi azt is: «Ich muss gestehen, dass mir die 

specielle Bestimmung dieser Muschelkalk- und Keuperzone etwas zweifel- 

lnaft erscbeint, da keine charakteristischen Versteinerungen darin auígefun- 

den worden sind», s részemről megjegyezhetem, hogy midőn ezen kérdéses 

kagylómészre vonatkozólag az idézett helyen olvasható, miként ennek tag¬ 

lalása legjobban a Coronini-forrásnál volna látható, hogy a Coronini-forrás 

1 Bernh. von Cotta, Erzlagerstátten im Bánát und in Serbien, pag. 8. 
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táján lévő meszek nem a kagylómeszhez, hanem a tithon és maimhoz, rész¬ 

ben pedig a krétához számítandók, mint ezt már más helyen mutattam.1 2 

Bővebben, mint az imént mondott helyen, látunk a triasra való utalást 

ama közleményben, melyet ugyancsak Fr. v. Schröckenstein «Die geologi- 

schen Vcrháltnisse des Banater Montan-Distriktes» czím alatt közölt a ma¬ 

gyarhoni földtani társulat munkálatainak Y. (1870) kötetében, hol úgy a 

60. mint a 107. és a következő lapokon foglalkozik lerakodásokkal, melyeket 

a trias egyik vagy másik csoportjához számít, de e korbeli meghatározások 

ez esetben is csak egyéni véleménynek tekinthetők, melyet palaeontologiai 

leletek semmi módon nem támogatnak, s a bozovics-stajerlaki országút 

melletti Coronini-forrás tájáról említett meszek (Schröckenstein 1. c. p. 

110— 111.), mint azt elébb kiemelém, határozottan nem kagylómészbeliek, 

s ezektől, mint látni fogjuk, már petrographiailag is eltérők. 

E közleményeket megelőzőleg Kudernatsch 2 a bánsági hegység ama 

hatalmas képződésére, melyet ő mint «Rother Sandstein» ismertetett meg, 

melynek kora előtte azonban még kétes volt (1. c. p. 26 és 47), 1857-ben 

azt jegyzé meg, hogy ha a külső habitusból, a petrographiai jellegből követ¬ 

keztetést akarnánk vonni, akkor a rendkívüli hasonlatosság következteben 

a vörös homokkövet még leginkább tarka homokkőnek jelölnők meg. 

Evvel szemben Stur D.3 1870-ben kimutatá, mikent a bánsági hegy¬ 

ség vörös homokköve a «Bothliegendhez» tartozik, tehát dyaskorbeli s a vörös 

homokkő alsó osztályát teljes határozottsággal állítá Geinitz alsó rothliegend- 

jébe, s ez a véleménye a középső osztályra vonatkozólag is; de adatok hiá¬ 

nyában nyitva hagyá Stur még azt a kérdést, vájjon a vörös homokkő egész 

hatalmas felső osztálya szintén csak az alsó rothliegendet kepviseli-e, vagy 

pedig a dyasnak már magasabb tagjait is (1. c. p. 194). Ebből látható, hogy 

Stur a szóban forgó vörös homokkövet illetőleg triasra egyáltalában nem 

gondol, de úgy látszik, teszi ezt a vörös homokkő felső osztályát illetőleg 

dr. Tietze,4 a mennyiben megjegyzé, hogy ő ezt nem számítaná oly biztosan 

szintén a rothliegendhez, mint Stur. 

Ugyancsak az imént idézett helyen nyilatkozik dr. Tietze oly értelem¬ 

ben, miként ő hajlandó a bánsági hegység déli részében általa megfigyelt, 

élénkén vörös homokkő csekély számú előjöveteleit (a Jeliszeva patak bal lej¬ 

tőjében és a Szirinnya felső mentében; 1. c. p. 48.) alsó triasbelieknek tekin- 

1 Böckh J., Adatok a Bozovicstól észak-nyugatra emelkedő hegység geológiai 

ismeretéhez. (A magy. kir. földtani intézet Évi Jelentése 1886 -ról.) 

2 Johann Kudernatsch, Geologie des Banater Gebirgszuges. (Sitzungsber. dér 

math.-naturw. Classe dér kais. Akadem. d. Wissensch. in Wien. Bánd 23, pag. 48.) 

3 D. Stur Beitrage zűr Kenntniss dér Dyas- und Steinkohlenformation im 

Banate. (Jahrbuch dér k. k. geol. Reichsanstalt 20 Bd, pag. 185.) 

4 Dr. E. Tietze. Geologische und paláontol. Mittheilungen aus dem südl. 

Theil des Banater Gebirgsstoekes. (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1872, p. 50.) 
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teni, míg a tarka brecc-iák és conglomeraták az ezekkel egybekötött por- 

phyrtufákkal a perrnhez esnének, de a Jeliszeva patak menetének középtáján 

figyelt, finom csillámpikkelyes homokos márgapalákra. melyek ott a vörös 

homokkő fedőjében vannak, megjegyzi, hogy ezeket az északi kárpátterüle¬ 

tek bizonyos analógiája következtében keupernek lehetne tartani (1. c. p. 50.). 

Még 1856-ban volt, midőn Hauer Ferencz1 a bécsi földtani intézet 

deczember 9-én tartott ülésében bemutatott egy kövület-sorozatot, melyet 

Rath bányaigazgató, mint a bánságban gyűjtöttet, ajándékozott az intézet¬ 

nek. Ez alkalommal említ Hauer mészkőből, mely a Szászkai völgyben, köz¬ 

vetlenül az új kohótelep felett fellép, crinoida-száltagokat, melyek szerinte 

meglehetős biztosan vonatkoztathatók Encrinus liliiformis-ra, ezen a kagyló- 

mészre jellemző alakra. 

Hauer F. eme rövid közleménye az egyedüli eset, melyben a trias 

egy tagjának a krassó-szörény megyei hegységekben való jelenléte kövület 

alapján lett volna jelezve, de, és talán épen a tárgy fontossága követelte elö- 

vigyázatból. a Hauer meghatározásából természetszerűleg folyó következte¬ 

tés nem jutott nagyobb érvényre, mert p. c. dr. Tietze (1. c. p. 49. jegy¬ 

zet) ismervén Hauer közleményét, megjegyzé, miként az Encrinus liliijor- 

mis-nak a szászkai mészből való meghatározását még eléggé biztosnak nem 

tartja. 

Sőt Hauer'2 1878-ban maga is oda nyilatkozik, miként a bánsági 

hegységben triaskőzeteknek az előjövetele némely helyeken ugyan többé- 

kevésbbó valószínűvé van téve, de hogy biztosan aligha mutattatott ki valahol. 

Fel kell továbbá még sorolnom, hogy 1870-ben Foetterle F.3 egy 

rövid közleményében szintén találkozunk egy passussal, mely tekintettel 

nevezetesen az alantabb következő közleményemre, valamint a vidéknek, 

melyre vonatkozik, a szászkai területtel mutatkozó szomszédságára, csak¬ 

ugyan kiváló mérvben keltheti fel figyelmünket. Foetterle az idézett helyen 

a következőt mondja : «Die tiefsten, unmittelbar auf dem krystallinisclien 

Schiefer aufgelagerten Schichten bilden bei Neu-Moldova am Kraku Mészá¬ 

ros und Diain Vretjnik Quarzite, die, wie im Banate, dér I)yas angehören 

diirften und, ebenfalls wie im Banate, metallführend sind. Dieselben werden 

von deutlich geschichteten gégén Síiden und Südwest verfiáchenden schwarz- 

grauen bis schwarzen Kaikén überlagert, die viele Aehnlichkeit mit Kaikén 

dér Kössener Schichten besitzen, in denen jedoch bisher keine massgeben- 

den Petrefacten gefunden wurden. Sie stehen zu beiden Seiten des I arader 

1 F. Hauer, Jahrbuch cl. k. k. geologisclien Reicfisanstalt 1856. VII. Jalirgang 

pag. 844. 

2 Fr. v. Hauer, Die Geologie und ifire Anwendung etc. 2. Auflage, pag. 398. 

3 Fr. Foetterle, Dér westl. Tfieil des serbisefi-banater Militargrenz-Gebietes. 

Verfiandl. d. k. k. geolog. Reicfisanstalt 1870, pag. 234. 
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Grabens, sowie ara Ufer dér Honau zwischen Bitbakai und Livadiza an.» 

E lerakodások fölött Foetterle szerint sárgásfehér, helyenként vékony 

retegzésű rneszek következnek, melyekre nézve, szerves zárványok hiányá¬ 

ban, nyitva hagyja a kérdést, vájjon ez utóbbiak a felső jurához, vagy pedig a 

krétához tartoznak. Egy valamivel későbbi közleményében (Verhandlungen 

d. k. k. geol. Reichsanstalt 1871. p. 118) Foettert.e az imént emlitett fekete 

meszeket illetőleg rétegzett fekete es dolomitos lueszekről szól. Ezek oly viszo¬ 

nyok, melyek, mint látni fogjuk, igen is kecsegtetők arra, hogy e meszeket 

bizonyos, Szászkánál fellépőkkel összehasonlítsuk. 

Talán még felemlítendő, miként dr. Ivoch A.1 a Mehet dia melletti 

Herkulesfürdö tájáról emht, nevezetesen a Cserna völgye bal oldalában 

hatalmasan kifejlődött, üde állapotban sötétkekes vagy barnásszürke, 

a mállott felületen világos hamuszürke, többnyire vékony, fehér mész- 

páterek által keresztűl-kasul harántolt meszeket, melyeket triaskorbeliek- 

nek hajlandó tekinteni, de megjegyzi azt is, hogy a szerves zárványok 

nagyon ritkák bennök, s koruk ennélfogva a kövületek nyomán meg nem 

határoztathatott, s így a triasba az alpok triaskorú lueszeihez való 

hasonlatosságuk és telejaülési viszonyaik miatt soroztattak, a mennyiben 

e mészelőjövetel kőszénkorbelieknek magyarázott rétegeken fekvőnek s 

liaskorú palák által fedettnek mondatik. Ha még utalok arra, miként 

Hauer E.2 felemlítvén az eseteket, melyekben a krassó-szörény me¬ 

gyei hegyek kőzeteit illetőleg trias jelenlétére lett következtetve, vagy 

melyekben kisebb-nagyobb valószínűséggel triasra lehetne következtetni ; 

megemlíti azt is, hogy Stur a bánsági sedimentkőzetek mehádiai vonulatá¬ 

nak északi részében a dyas és lias közt ügyelt- sötétszinü, tömött mészköve¬ 

ket, melyeket Stur kagylómésznek hajlandó tekinteni, azt hiszem, felhoztam 

mind azt, a mi a triasnak a krassó-szörény megyei hegységben való kepvi- 

selésére vonatkozólag a szerzők által eddig felhozatott. 

Hauer F. az imént idézett helyen hegységünk triaskőzétéinek meg¬ 

beszélésére szánt soraiban oda nyilatkozik, miként az e systemálioz tartozó 

kőzeteket ügy a délerdélyi határ hegység nyugatiabb részében, valamint a 

bánsági hegységekben némi biztossággal kimutatni eddig nem sikerűit, úgy 

hogy ide vonatkozó sorait avval végzi, miként eddig elegendő támpontok 

nem léteznek, hogy térképén tényleg valahol triasrétegeket kiselejtsen (1. c. 

p. 91.). Hasonló értelemben, mint Hauer, nyilatkozik a triasnak a krassó- 

szörény megyei hegységekben való felléptére nézve Toula F. is.3 

1 Dr. Koch Antal, A Herkulesfürdö és Meliádia környékének földtani viszo¬ 

nyai. 1872, pag. 41 és 51—53. 

2 Fr. v. Hauer, IV. Geologisclie Uebersicktskarte dér öster.-ung. Monarckie. 

Blatt VIII. Siebenbürgen. (Jakrbuck d. k. k. geol. Reicksanstalt 1873. Bd XXIII, 
pag. 90—91.) 

’’ Fr. Toula, Die geolog.-geograpli. Verliáltnisse des Temesvárer Handels- 
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Ezen tájékoztató sorokat előre boesátván, melyek, azt vélem, tiszta 

képét nyújthatnak a bennünket itt közelebbről érdeklő kérdés mai állására 

nezve, s indokolni fogják az alantabb közlendőt jelenlegi, töredékes alak¬ 

jában is, egyenesen áttérek saját megfigyeléseim megismertetésére. Az 1887. 

év nyarán alkalmam volt egyebek közt földtani tekintetben megvizsgálni 

Szászkabánya közvetlen környékét is. A hajdan élenkebben lüktetett bányá¬ 

szati tevékenység szünetel most itt is, s csakis az elhagyott tárnák és bányák 

tanúskodnak még a mellett, hogy egykor más viszonyok voltak Szászka- 

bányán es környékén. Minden esetre szomorú reflexiókra készteti e körül¬ 

mény azt, ki Szászkabányát ma meglátogatja, de azért a geolog, a megvál¬ 

tozott körülmények mellett is, eleg érdekeset szemlélhet. Nem bocsátkozván 

itt hosszabb elmélkedésekbe, mindjárt meg akarom jegyezni, miként, ha 

ama fővölgyet, melyben Szászkabánya hosszúra nyúlva elterül, a Nera völ¬ 

gyével való egyesülésénél vizsgáljuk, ott mindenek előtt csillámpalára buk¬ 

kanunk, mely aztán (itt csakis a Nera bal partjáról szólva, melyet személye¬ 

sen bejártam) a Nera völgye bal partja hosszában s ennek vize által mosva, 

meredek partot képez, s Román-Szászkáig követhető, valamint a szászkai 

fővölgy két lejtőjét is képezi, közel a most már felhagyott második kohóig, 

hol a csillámpalára, mint alaphegységre, más lerakodások következnek, ezt 

tehát onnan kezdve kelet fele már elfedik. 

A csillámpala vastagabb padokat képez, melyek a Nera bal partja 

hosszában kelet vagy délkelet felé irányuló, meredekebb dőlést árulnak el. 

A sötétbarna biotit mellett ennek talán mint átváltoztatott félesége jelent¬ 

kező zöldesszmü csillám is képviselve van, azonkívül dúsan mutatkoznak 

vékony quarzlemezek vagy lenesek. Itt-ott vastagabb quarzerek vagy szala¬ 

gok is láthatók e kőzetben. 

E csillámpalára a szászkabányai fővölgyben, a második kohó épületé¬ 

nél, quarzconglomerat vagy épenségesen quarzit következik, sárga, vörös 

vagy fehér színezéssel. 

Rétegzés lent a völgyijén már nem igen látható, mert a kőzet jobbára 

csak tuskókban vagy kisebb-nagyobb darabokban lep fel. E kőzet, mely 

quarzhomokkővé is válik, fehéres, kaolinizált földpátpontocskákat szintén 

mutat, árkozás lesz, kötszere pedig kovás s így savval érintve nem 

pezseg.* 

kammer-Bezirkes. 1880, p. 91. (Separatabdr. aus d. Mittheil. d. k. k. Geograph. 

Gesellscbaft.) 

: Meg kell jegyeznem, hogy dr. Szabó József «A tracliyt-képlet Szászka kör¬ 

nyékén)) (Földtani Közlöny 1875, p. 80) czímii közleményében, nyilván ugyancsak 

e pontról, mint mondja, a lias-kőszénképletnek tartott rétegekben egyes vékony 

ereket képezve, melyek függélyeseknek látszanak lenni, durva quarzszemekben dús 

árkose-féle kőzetet említ, melynek földpátját orthoklasnak determinálván, e kőzetet 

gránitnak mondja. Őszintén be kell vallanom, miként én a középső avagy 2-ik kohó 
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E quarzit, conglomerat vagy conglomerátos homokkő alkotta, s köz¬ 

vetlenül a fent mondott csillámpalára települő képződés a fővölgy északi 

oldalában, közvetlenül a 2-ik kohó romjai mögött, azt hiszem ránczosodás 

következtében, három keskeny szalagra elosztva mutatkozik, a mennyiben a 

három szalag közé eső téren, egy más lerakodás szintén igen szétrombolt 

foszlányai hevernek, általában két foltra csoportosítva. 

Az itt leirt lerakodás a fővölgy északi lejtőjében felhuzódik az alacso¬ 

nyabb nyeregre is, melyen a Szászkabányáról Román-Szászkára vezető út 

átkel, s ott, közvetlenül a keresztnél, különösen szépén láthatjuk quarzcon- 

glomeratunkat képviselve. A conglomerat ott 1 Va meter vastagságú padok 

fejeit mutatja, ezek 19h alatt dűlvén, még pedig mintegy 80° fokkal, tehát 

meredeken felállítva. 

A conglomerat itt majdnem kizárólag fehér színű quarzgörelyeket 

tartalmaz, s csak itt-ott van benne fekete színű quarzitdarab is. Darabjai 

sőt tyúktojásnyi nagyságúak, de vannak még énnél nagyobbak is. Színe 

barnás sárgás, sőt vöröses, a kötszer kovás. 

A mondott keresztnél ügyelt conglomerat a három szalag legkeletiebb- 

jehez tartozik, s a mint az élőbbemből tudjuk, hogy a szóben forgó quarzit, 

conglomerat és homokkő alkotta lerakodásunkat nyugat felé a csillámpala 

határolja, úgy keleti irányban azt tapasztaljuk, hogy a kereszttől déldélkeleti 

irányban Szászkabányára levezető utat követvén, közvetlen az imént köze¬ 

lebbről megismertetett conglomerat után mállás folytán apróbb darabokra 

széthulló, kékes szürke, fehér mészpáterekkel biró, márgás, kissé bitumenes 

kristályos mészkövek következnek, melyeken valamivel még tovább ke¬ 

let felé (az első házaknál) egy sziklafal emelkedik fel. Ez utóbbi össze¬ 

vissza hasadozott, feketeszürke vagy kékes szürke, fehér mészpáterekkel 

átszőtt kristályos mészből áll, melyben egyes foltokra elosztva, fekete sza¬ 

rukő kidudorodásait figyeltem. Ez utóbbi lerakodásokkal tehát már benn 

állunk ama kristályos meszek alkotta zónában, mely Szászkabányánál a dacit- 

kitörések következteben tetemesebb elterjedésre jut, s melyben úgy a krétá¬ 

nak, mind a jurának része van, úgy mint előre is jelezhetem, miként isme¬ 

rek Szászkabányánál oly metamorphizált, kristályossá vált meszet is, melyet 

csakis triasinak tekinthetek. 

Az előadottak folytán látható, hogy quarzitunk, quarzconglomera- 

tunk és homokkövünk a második kohó táján nyugat felé csillámpala, kelet 

fele pedig a kristályos meszek zónája által környezve szerepel, s hozzá tehe¬ 

tem, hogy innen északi irányban, szakadozott vonulatban, átnyomozható 

mindenek előtt Román- Szászba helységébe, hol a helységben kiemelkedő 

dombon jut napfényre sárgás vagy vöröses színnel, de kibukkan e kőzet 

mögött a fentebb említett árkozás kőzetünkén, valamint az evvel társuló, trias- 

beli rétegeken kívül egyebet nem figyelhettem. 
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innen egyenesen még tovább északra is, t. i. a Nera meredek bal partján, 

liol kelet felé kékes szürke, sárgás vagy feliér kristályos meszszel érintkezik 

ismét, melyen e helyen is a dacit tör fel; s ez utóbbira mellékesen meg¬ 

jegyezhetem, hogy a dacit itt is földpátdús, s a megtámadott földpát mel¬ 

lett a biotit, amphibol és quarz konstatálható. Láthatjuk végre kőzetünket 

a követett északi irányban az imént mondott helylyel szemben túl a Nerán 

is, a Pótokra felvezető út mellett; de ez egyúttal a legészakiabb pont, hol a 

szóban forgó lerakodásunk napfényre jut, mert még tovább északra a Pofok 

vidéki harmadkori öböl fejlődvén ki, ott kőzetünk napfényre már nem jut. 

A mint követhettük az itt tárgyalt quarzit, quarzconglomerat és ho¬ 

mokkő alkotta lerakodásunkat a szászkabányai fővölgy második kohójától 

északi irányban a Nemig, úgy tehetjük ezt még inkább deli irányban és itt, 

mint már eddig is látom, még hosszabb vonal mentén. 

Mindjárt a 2 ik kohó átellenében, a szászkai fővölgy déli lejtőjében, 

akadunk quarzconglomeratunk és homokköveink dél felé való folytatására, 

melyek ott, igaz, a lejtőt sűrűn fedő bokrok által igen elfedvék, de azért úgy 

jellemző törmelékük folytán, de több ponton helytálló rétegekben is konsta¬ 

tálhatok, déli irányban áthúzódván a szászkai fővölgyet a Vericz völgyétől 

elválasztó gerinczen magába amaz. a szászkai fővölgygyel párhuzamos 

völgybe, melynek torkolatánál terjeszkedik ki Szászkabányának Vericz nevű 

része, s mely völgyet könnyebb idézés végett Vericz völgyének akarok 

nevezni. Még magában a szászkai fővölgyben figyeltem, a déli lejtő alján, 

s már közel a csillámpala felé, hogy a quarzitos homokkővel fekete, úgy¬ 

nevezett szénpalák is jelentkeznek; a feltárás azonban oly csekély és rossz, 

hogy ennél többet kinyomozni nem lehetett, mert csakhamar jutunk igen 

quarzos kőzet közvetítésével a zöldes csillámu csillámpalába. Aránylag 

valamivel jobban látjuk azonban e lerakodást a Vericz völgyében feltárva, 

s így mondhatom, hogy ott a mállott csillámpala alkotta övét, mely keleti 

szélén mállott chloritos palát is mutat, a kocsiút mentén délkelet felé túllép¬ 

vén. mindenekelőtt barnasárgás palaagyagra akadunk, mely kissé vasta¬ 

gabb homokkőpalákkal társul. E rétegekben finom, fehér csillámpikke¬ 

lyek is fordulnak elő és utánuk csakhamar következnek szürkés vagy barna- 

sárgás, vastagabb padokra utaló tömzsökben quarzitos homokkövek, melyek 

helyenként conglomerattá válnak. Rozsdás foltok e kőzetek külsején gyakran 

láthatók. Csakhamar vonják magukra figyelmünket mállott, fekete színű, 

szénnyomokkal biró palák, s e palák többször maguk is tartalmaznak quarz- 

gumókat vagy szalagokat. A mi az utunkon ezentúl következik, az egyebek 

közt dolomit- és mésztörmelékböl áll, sőt a völgy déli lejtőjében kristályos 

mészfoltocska is látható, de minthogy ez utóbbi lerakodások már egy maga¬ 

sabb színtáj kőzetei, ezeket itt csak röviden említem. 

Ebből világosan látható, hogy a quarzit, quarzconglomerat és 

homokkő alkotta zónánk, melyre a szászkai fővölgy második kohója romjá- 
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nál akadtunk, s onnan északi irányban átnyomozhattunk a Nera partjáig, 

a mondott kohótól deli irányban is folytatódik, meg pedig a hegygerinczen 

át a Vcricz völgyébe, mi mellett itt szénnyomokkal biró palák sem hiányza¬ 

nak, de hozzá tehetem azt is, hogy nevezetesen a conglomeratok és homok¬ 

kövek déli irányban meg innen is tovább folytatódnak, mi mellett dél felé 

aránylag jobban kiszélesednek. Ismerem e vonulatot immár déli irányban 

a Havas-Mária (Maria-Schnee) falu táján emelkedő Tilva Szamueliig, sőt 

mondhatom, miként vannak egyes megfigyeléseim, hogy e zóna kőzetei Mol- 

dova irányában még tovább délre is vannak képviselve. Helyenként igen árko- 

zás homokköveket is láttam e zónában. 

A mi e zóna kőzeteit illeti, települési viszonyaik igen zavartak, réte¬ 

geik szétdaraboltak, sok helyen felettük egyáltalában semmi sem települ, de 

mint előre is megjegyezhetem, mégis vannak adataim, mikent több helyen 

triasbeli lerakodások fekszenek felettük; hogy pedig fekvőjüket, nyugati 

határuk mentén, a csillámpala képezi, arra már utaltam. 

Azon körülmény következtében, hogy a szóban forgó lerakodásokon 

triasbeli lerakodást, meg pedig véleményem szerint kagylómeszet figyeltem, 

rétegeink korát illetőleg a liasra való gondolat a szénnyomok daczára ki 

van zárva, ami ellen különben a quarzitos kőzetek kinézése is szólana,s így, 

tekintve a bánsági hegység viszonyait, csakis a legmélyebb trias (tarka 

homokkő), dyas, vagy carbon jöhetne még szóba, s nevezetesen a két utób¬ 

bit illetőleg tudjuk, hogy ezek a bánsági hegységben tényleg szenet is tar¬ 

talmaznak. 

Nem hagyhatom itt figyelmen kívül, miként Foetterle, mint már 

fentebb jeleztem, a területünkkel szomszédos vidékről, t. i. Moldováról 

említ kőzeteinkkel hasonlókat, meg pedig, ha sejtelmem helyes, hogy Foet- 

terle moldovai fekete, dolomitos meszei azonosak a szászkai kagylómész- 

szel, hasonló települési viszonyok mellett, s ő az ottani quarziteket (Yer- 

handl. 1870, pag. -34) a clyashoz hajlandó állítani, hová tehát biztosabb 

alap hiányában egyelőre talán szászkai quarzitjaink, quarzconglomeratunk 

és homokköveink is számíthatók, tudván, hogy a szenes nyomok evvel 

ellentétben nem állanak, mert ilyesmit a dyas, nevezetesen ennek alsó osz¬ 

tályzatából a bánsági hegység egyeb pontjáról is ismerünk. 

Az itt tárgyalt kérdéses dyasbeli kőzetek alkotta vonulat menten meg 

a szászkabányai fővölgy 2-ik kohója mögött kelti fel figyelmünket egy máso¬ 

dik kőzetsorozat, mely a dyasbeli lerakodásokon nyugvó két foltra oszlik el, 

mi által a dyasbeli kőzetek ott a már fentebb említett, mint velem ránczo- 

sodás okozta három szalagra osztva tűnnek fel. Feketeszürke, a kékesbe 

játszó bitumenes mészmárgára vagy márgás mészre akadunk ott, mely fehér 

meszpáterekkel is bír, de tulnyomólag szétrepesztett, heverő darabokban van 

képviselve. Nemely féleségek quarzhomok felvétele által, sőt márgás 

homokkő kifejlődését bírják. E kőzetek mállott felületen többször mutatkoz¬ 

tál) 
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nak számtalan kisebb kimállások, melyek kövületektől látszanak eredni, de 

helyes értelmezésük többnyire már lehetetlen. Némelyek cidaris-tüskékre 

emlékeztetnek, mások pedig inkább crinoidákra vezethetők vissza. Figyeltem 

itt apró posidonomya-féle alakokat, melyek, véleményem szerint, daonella- 

fiak, mert e nem itt tényleg jelentkezik, de bírom innen nehány ammonit- 

töredéket is, valamint egy rhynchonella nehány példányát, habár egyúttal 

ki kell jelentenem, hogy e fogyatékos leletek is a kövületek ritkasága mel¬ 

lett elég nehezen voltak általam és Semsey Andor úr által, kit ez alkalom¬ 

mal is szerencsém volt útitársul bírni, összegyűjthetők. 

E kőzetek keletiebbel őjövetelén láthat óazonkívül fehéres szürke, 

tiszta mész képezte egy-két foltocska, mely vastagabb padok szétdarabolt 

s így igen zavart helyezkedéséi tuskóiból áll. E mész némileg már kristályos 

jellegű s így petrographiailag is elüt a fent említett környező sötétszínű, 

bitumenes mészmárgáktól és meszektől, melyeken heverve, ezeknél fiatalabb 

lerakodás foszlányának tekintendő. 

Ilyféle sziklatuskó a 2-ik kohónál alantabb a lejtőben is mutatkozik, 

hol alatta látható, még pedig gumós kifejlődésben, a némely részekben szin¬ 

ten homokos és közelebbről nem magyarázható kimállásokat eláruló, bitu¬ 

menes, már fenntebb leírt kőzetünk. Ez utóbbi itt közvetlenül érintkezik 

sárgás, breccia kinézésű, gumós mészpaddal, s ez viszont kékes szürke, 

szétrepedezett es darabolt bitumenes márgás dolomiton nyugszik, melynek 

fekvőbb részében még rétegzés árulja el magát, ott 65°-al 20h felé dűlvén. 

Ezen dolomitot is, a vízi árok mentén, kelet felé túllépvén, a fentebb meg¬ 

ismertetett, kérdéses dyasbeli homokkő legkeletiebb szalagjába jutunk, s ez 

innen a Szászkabányáról Román-Szászkára átvezető út keresztjénél felbuk¬ 

kanó conglomerathoz húzódik fel, s midőn a vízi árok mentén e homok¬ 

kövünket kelet felé szintén túllépjük, csakhamar itt is a szászkabányai kris¬ 

tályos meszek területen állunk, hol aztán a dacitkitörések szintén csak¬ 

hamar láthatók. Ezen előadásomból, azt vélem, tisztán látható, hogy a 

szászkai fővölgy északi lejtőjében, közvetlenül a 2-ik kohó romjai mögött, a 

kérdéses dyasbeli quarzitek, quarzconglomeratok és homokköveken, de ép 

oly zavart és összevetett állapotban mint ezek, tényleg telepszik egy máso¬ 

dik, feketeszürke, bitumenes, jobbára meszmárga vagy mészképezte lerako¬ 

dás, melynek fekvőjében bitumenes, márgás dolomit sem hiányzik. — 

E lerakodás márgás és meszes kőzeteiben kövületek is mutatkoznak, bár 

eléggé ritkán. Azt vélem, hogy innen való ama Encrinus liliiformis, melyet 

Hauer F. említ, mert látni fogjuk azt is, hogy az imént említett kőzetek 

csakugyan triasbelick, még pedig kagylómészre magyarázhatók. 

Nincs okom a bitumenes dolomitot a fedő felé vele kapcsolatba lépő 

bitumenes meszektől és márgáktól elválasztani, a mint valami részletesb 

osztályozás már az uralkodó zavart települési viszonyok következtében a 

triasbeli kőzetekben itt nem foganatosítható. 
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A mi ama egy-két fehérszürkés mészfoltot illeti, mely ugyan a trias- 

beli kőzetünkön fekszik, s ennél fiatalabb képződés, ezt illetőleg, minden 

biztosabb alap hiányában csak gyanítható, hogy talán a közeli jurabeli lue¬ 

szek oda szakadt darabjai, legalább petrographiailag még leginkább ezekkel 

bírnám kapcsolatba hozni, de elvégre lehetnének talán magasabb triasi 

lerakodások foszlányai is. Az imént leírt lerakodások innen északra, tehát 

Román-Szászka felé, csakhamar véget érnek, mert a Román-Szászkán még 

valamivel túl folytatódó kérdéses dyasbeli kőzeteknél már nem konstatál¬ 

hatok, de szemben a 2-ik kohóval, a szászkai fővölgy déli lejtőjében ismét 

kimutathatók. Az ott álló, úgynevezett Márkitskerésztnél a patak medrébe 

lépvén, ennek lejtőjében és a délkelet felé itt is napfényre bukkanó dyas¬ 

beli homokkövek és conglomeratok után, csakhamar figyelhetünk sötét¬ 

kékes szürke, bitumenes, rnárgás dolomitot, habár össze-vissza repedezett álla¬ 

potban, mely azonban itt-ott mintegy vastagabb padok rétegzését sejteti. Sav¬ 

val érintve csak igen gyenge pezsgést mutat. Nehány lépéssel észak nyugat fele, 

nehány pad rótegfeje látható, s ezek dőlésük szerint (19h 25. 55°) már a 

dolomit fedőjében vannak. E padok 20—40 cm. vastagok, s közelebbről 

vizsgálva látható, hogy alant sötétkékes szürke, fehér mészpáterekkel Váró 

mészszel van dolgunk, mely a fedő felé sárgás vagy szürke, homokos-csillá- 

mos mószmárgák jelentkeznek. E kőzetek szintén bitumenesek, de még eze¬ 

ket is követik szürke, rnárgás, dolomitos rétegek, mi mellett a rétegzés 

10 cm.-re is csökken. 

Néhány lépéssel még tovább e rétegek megváltoztatják a dűlést is, mert 

egy ott következő kőbányában 9h 5° dűlést figyelünk még pedig 35° szöggel. 

E kőbányában már vastagabb padokban látható bitumenes, kékesbe 

látszó íeketés szürke meszünk, mely itt homokos-csillámos kéreggel is bír, 

úgy hogy némely darab sajátságos csíkos vagy pettyes kinézést nyer; tovább 

a fekvő felé azonban e rétegek alatt ismét napfényre bukkan a szürke vagy 

sárgás, piszkos kinézésű rnárgás dolomitunk, itt is össze-vissza repedezve, 

minek következtében a lejtőben erős kőhalmaz fejlődik ki. 

Kövületeket e lerakodásokban itt nem figyelhettem, de a kőzetek 

petrographiai kinézése, csapása, és a tőszomszédság folytán kétely nem lehet, 

hogy itt a 2-ik kohó mögötti triasbeli rétegek dél felé való folytatásával van 

dolgunk, megjegyezvén, miként itt is e lerakodás felett, keskeny szalagban 

és meredek sziklafalban még egy világosszínű mészlerakodás nyugszik, 

mely a 2-ik kohó mögött a triasi kőzeteken elszórt foltokban nyugvó, fen¬ 

tebb említett kérdéses juramész folytatásának tekintendő. 

Triasbeli rétegeink a Márkuskereszt tájáról déli irányban felhuzód- 

nak aztán arra a gerinczre is, mely a szászkabányai fővölgyet elválasztja a 

Vericz völgyétől, délkelet felé pedig a Nagy-Kalvária hegyben végződik. 

E gerincz északnyugatiabb vége felé akadtam ama kövületekre, melyekről 

mindjárt szólok s melyek azt mutatják, hogy itt tényleg triasbeli lerakodás¬ 

ba 
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sál, s mint vélem, kagylóm észszel van dolgunk. Előbb még csak megjegyzem, 

hogy triasbeli kőzeteink e gerinczröl, szintén deli irányban, lehuzódnak a 

Vericz völgyébe, hol nevezetesen ennek deli lejtőjében terűi el bitumenes 

sötétszínű meszünk aránylag szélesebben, azonban dolomit sem hiányzik, 

de egyúttal megjegyzem, hogy itt tisztán látható, miként triasbeli meszünk, 

nevezetesen a Vericz völgye felső részének deli oldalában s a Tilva Számúéit 

felé vezető erdei kocsi úton, kristályos mészszé is van átváltoztatva. 

Tovább dél felé lerakodásunkat a múlt nyáron nem nyomozván, vissza¬ 

térek az előbb említett, a szászkai fővölgyet a Vericz völgyétől elválasztó 

gerinczhez, hol, a mint mondám, az oda felliuzódó, petrographiailag is azonnal 

felismerhető, feketeszürke, kissé a sötétkekesbe játszó, fehér mészpáterek- 

kel biró meszeinkben, habár itt sem fényes megtartású, de még is használ¬ 

ható kövületekre akadtam, és Semsey Andor tisztelt útitársammal ezek 

begyűjtésén fáradozván, legalább egyelőre is jelezhetem, miként birtokunkba 

került innen a már a 2-ik kohó mögött figyelt, kis alakjukkal posidonomyára 

emlékeztető apró cl a on el la-fiakon kívül egy már aránylag nagyobb példány 

is, mely azt mutatja, hogy a Daonella Moussoni alakköréhez tartozik. Ala¬ 

kunk széles es lapos bordaszalagjai, melyek két, sőt három ágra is oszlanak, 

Dcionella styriaca Mojs. vagy Daonella cassicina Mojs. lapos és széles bordá- 

zására emlékeztetnek, de úgy látszik, csekélyebb számmal jelentkeznek, mint 

ezeknél. 

Igen szembe ötlők a daonellánk hátulsó részének már bordamentes 

felső részében kidomborodó, igen erős növési redök, melyek onnan ugyan 

átnyomozhatók a kőmag bordaszalagos részére is, de ott már lényegesen 

lelaposodva és elmosódva szerepelnek. Tovább lefele a hátulsó részen, hol a 

növési redök szintén már lelapulnak, köztük növési csíkok is figyelhetők. 

A kezeim közt lévő töredék jóval kisebb mint a fentmondott fajok, vélemé¬ 

nyem szerint új alak, sjobb példányok beszerzése után tehát külön megne¬ 

vezessél lészen ellátandó. 

Ugyancsak e helyen gyűjthettüuk cej>halopoda-maradványokat is, 

melyek közt a ceratites-nem határozottan képviselve van, habár fajbelileg meg¬ 

határozásra nem elegendő darabban. Igen érdekes azonban néhány ceratitid- 

töredek, melyek kőmagvaiknak ékesítése arra vall, hogy ezek a Mojsisovics 

által a ceratitidák családjában megkülönböztetett két genetikai soron belül 

inkább már a tirolitinák sorozatába helyezendők, hol legjobban még tiroli- 

tes és balatonites közt foglalhatnak helyet, de úgy ékesí-tésük mint ceratit- 

fele lóbázásuk folytán már balatonites jelleget öltvén fel, habár a typikus 

balatonitesektől abban látszanak eltérni, hogy laposan domborodó exter- 

nalis részükön mediangyöngysor nem látható, de igenis láthatom, nevezete¬ 

sen pedig a fiatalabb példányok kőmagván azt, hogy a ránczíéle oldalbor¬ 

dák az erős tüskeféle marginális gömböktől kezdve, meggyengítve, lelapítva 

és megoszolva, előre ívet kép ezven, húzódnak át a külső részén, mint ezt 
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p. o. Mojsisovics * a Tirolites Smiriagini-nél is ismerteti, egyúttal azonban 

utalván arra is, hogy ez némely balatonitesnél is beáll, a mint másrészt a 

Balatonites golsensis tárgyalásánál, mely hasonló viszonyt tűntet fel, lát¬ 

ható, hogy a mediángyöngysor hiányának valami nagy súlyt maga Mojsiso¬ 

vics sem tulajdonit (1. c. p. 83). 

A ránczféle oldalbordák meneteit illetőleg szintén van hasonlatos¬ 

ság némely tirolites-alakkal, mint p. o. a Tirolites cassianus vagy Tirolites 

Smiriagini-yal, de ezektől eltérés mutatkozik már az által, hogy példányaink¬ 

nál még valamivel a köldök felett látható egy gömbsor, nevezetesen az 

erősebben kifejlődő ránczbordákon, azonkívül létezik egy erős, tüskefele 

marginális gömbsor, és csak valamivel ez alatt egy második gömbsor, mely 

tehát nem az oldalmagasság felében jelentkezik, hanem ettől szembeötlőleg 

feljebb, már közel a hasrészt szegélyező tüskefele gömbsorhoz. 

Ez ókesítés darabjainkat már jobban kapcsolatba hozza a balatonite- 

sekkel, de épen a középső laterális gömbsor hiánya oly sajátságos jelleget 

kölcsönöz ezeknek, hogy a megismertetett fajok egyikével sem azonosíthatók. 

Anyagom közt minden esetre két faj van képviselve, melyek közűi 

az egyik már vastagabb alakja által tűnik fel s ezt mint Balatonites sasca- 

nus helyeztem gyűjteményeinkbe, rniglen a másik sokkal laposabb, korong¬ 

alakú, aránylag jobban megtartott alak, mely a lakosztály tekervényét szem¬ 

lélteti, gyűjteményünkben általam egyelőre is mint Balatonites Semseyi 

tétetett le. Az említetteken kívül képviselve látható anyagom közt nehány 

töredék és egy aránylag jobban megtartott tömeg által, mely a lakosztályt 

mutatja, a ptychites-nem is. Darabjaim alakviszonyai és ékesítése folytán 

nem kételkedlietem, hogy itt Ptychites flexuosi csoportjához tartozó fajjal 

van dolgom, ezen belül pedig csakis Ptychites flexuosas E. v. Mojs. és Pty¬ 

chites acutus E. v. Mojs. jöhet tekintetbe; az oldalránczok csekélyebb száma, 

és a köldökfal meredek állása azonban inkább Ptychites acutusra utalnak. 

Lóbázást, sajnálatomra, nem figyelhetek s így alakomat Ptychites cfr. acutus - 

nak nevezem el. Bracliiopodák itt, úgy látszik, ritkák, legalább egy kis rliyn- 

chonella töredékén kívül ilyenekre nem akadtam. 

Bármennyire is még hézagosak ez időszerűit e palaeontologiai leletek, 

véleményem szerint minden esetre tisztán mutatják azt, hogy a fentebbi 

alakokat tartalmazta mész tényleg triaskorheli, még pedig marin képződés. 

A werfeni palák színtájára gondolni nincs okunk már a daonellák és ptychi- 

tek fellépése folytán, valamint alig tagadható, hogy úgy a ptychitek mint 

balatonitek jelentkezése az ezek felléptére vonatkozó eddigi tapasztalataink 

szerint leginkább a középtriasra t. i. kagylómészre enged következtetnünk, 

s ennek kőzeteivel már petrographiai tekintetben is meg van a hasonlatosság; 

de kényesebbnek tartom mai ismereteink alapján ama kérdés eldöntését, 

* Dr. E. v. Mojsisovics, Die Cephalop. cl. medit. Triasprovinz, pag. 74. 

(135) 13 Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. 
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vájjon alsó vagy felső alpes ikagylómészszel van-e dolgunk, de a Ptychites cfr. 

acutus fellépte inkább a ceratites trinodosus színtája mellett küzdene, mint 

a melyebb alpesi kagylómész mellett, habár, ismételem, e tüzetesebb kér¬ 

dést egyelőre még nyíltnak tekintem. Ezentúl az eddiginél bátrabban szerepel¬ 

tethetjük a triast, s mint vélem, tüzetesen a kagylómeszet, a krassó-szö- 

rény megyei hegységeket alkotó lerakodások sorozatában, s egyebek közt a 

jelenleg folyamatban lévő felvételek feladatai közé tartozik, a tárgyat, melyre 

szaktársaim figyelmet előre is irányozom, tovább nyomozni, s a kérdést lehe¬ 

tőleg meg szabatosabb megoldásra vinni. 

AZ 1887. ÉVI FEBRUÁR HÓ 23-IK1 FELSŐ-OLASZORSZÁGI 

FÖLDRENGÉS. 

KaLECSINSZKY SÁNDOR-tÓl. 

(Irta Ospedaletti-Ligure-ban 1887 április hóban és előadta a magyarhoni Földtani 

Társulat 1887. évi október 12-én tartott szakülésében.) 

(Ehhez a III-IY-ik tábla.) 

A földrengés alatt Ospedalettiben, San-Remo és Bordigliera városok 

között, az olasz franczia határ közelében tartózkodtam, ezután pedig egyes 

kirándulásokat tettem Nizzától Genuáig, hogy a rombolásokat magam is meg¬ 

szemlélhessem. 

Az alább közlendő adatokat tehát részint magáról a hely színéről, részint 

az olasz napilapokból, valamint egyes szakfolyóiratokból vettem. 

1. A tünemény lefolyása és az általa okozott változások. 

Februárius 23-án, hamvazó szerdán, korán reggel szokásom ellenére 

ébren voltam. Hallottam a vasúti vonat tovahaladását s a kutyák nyugtalan 

ugatását s vonítását. Rövid idő múlva, midőn már világosodni kezdett, újból 

olyan hangot és rezgést ereztem, mely hasonlított a nem igen messze, 30—40 

méterrel mélyebben elhaladó vonat dübörgéséhez. A moraj és a rezgés azonban 

folytonosan növekedő sebességgel és erősséggel közeledett, a falak el kezdtek 

rezegni, recsegni s az egész epíilet inogott, a márvány mosdóasztalon lévő 

üveg- és porczellánedények csörögtek, csengtek, az ablakok csörömpöltek, az 

ajtó dübörgőit, ágyam jobbra s balra, fel s alá ringott, a föld meg zúgott, 

zengett, morgott, s közben mintha éles szél sivított volna. Ezen különös és 

leírhatatlan érzéshez és zajhoz hozzájárult nemsokára az asszonyok jajkiál¬ 

tása is. 

Mindjárt kezdetben tudtam, bog}’ e tünemény nem más, mint föld¬ 

indulás. Azonnal gyertyát gyújtottam, órám 6 óra 22 perczet mutatott (a 
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római időjárás szerint) és a kis órakompaszom a folytonos rezgésektől igen 

nyugtalan volt. Miután a moraj, a zenges és a rezgések, szóval a fenntemlí- 

tett zaj nemcsak, hogy meg nem szűnt, hanem erősbödött, attól tartva, hogy 

az ingadozó ház összedől, menekülésre gondoltam és hirtelen elhatározással 

az ajtó küszöbét szemelvén ki legbiztosabb helynek, ide menekültem zseb¬ 

órámmal együtt. 

A lökések és a rezgések időtartama igen hosszúnak tűnt fel, pedig a 

valóságban 14—18 másodperezre becsültem. A hullámzóan tovahaladó föld¬ 

rengés korántsem volt egyenletes, hanem kezdetben gyorsulva növekedett, 

s azután lassúbb s rendesebb lett. Az első heves lökést még két hasonló 

erősségű követte. Összesen körülbelül 4U—60 lökés, azaz 20—30 hullám¬ 

völgy és ugyanannyi hullámhegy volt megfigyelhető. A falhoz támaszkodva 

ez magától délfele eltaszított. A plafondon gyenge repedések keletkeztek és a 

vakolat por alakjában hullott alá. A fali órák megállották, különben épüle¬ 

tünkön Ospedaletti-ben (Hotel de la Reine) nagyobb kár nem történt. 

A szomszédos casino-épületről a díszítések lehullottak és a falu több háza 

jelentékenyebb módon repedezett meg. A vasúti állomás fali órája a földre 

zuhant. 

A földrengés lecsendülése után felöltözködve, a harmadik emeletről a 

szabadba igyekeztem s alighogy leértem a földszintre, tíz perczczel az első 

rengés után (6° 31'), újabb moraj és újabb rengések kezdődtek, de ez nem 

tartott olyan soká, mert mire a kertbe értem, csakhamar meg is szűnt. 

A kertbe gyűltek össze rövid idő alatt a szállóban tartózkodó (körülbelül 

50—60) vendégek. 

Az időjárás igen kedvező, enyhe és szélcsendes volt s ilyen maradt 

egész napon át. A barométer állása 769 mm. és a hőmérséklet 8° C. 

volt. A tenger vizét ritkán lehetett olyan nyugodtnak látni, mint ezen 

a napon, úgy hogy tükrében a hegyek körvonala élesen volt kivehető. 

A rémület úgy az idegenek, de még inkább a benszülöttek között igen nagy 

volt. Nem akarom ezen izgatottságot, félelmet és rémületet leírni, de 

teljesen elhallgatni sem lehet, mert ez is egy adat, s úgy szólván, mér¬ 

téke a földrengés nagyságának. A legmelyebben alvó is felébredt álmá¬ 

ból s felocsúdva önkénytelenül is a menekülésre gondolt — ki a szabadba! a 

kertbe ! Daczára annak, hogy épületünkön kisebb repedéseken kívül nagyobb 

kár nem történt, mégis soká kerülte mindenki, s csak 8 óra után mentek be 

a bátrabbak. Én is felmentem lakásomra, hogy a szükségesebb tárgyakat 

magammal lehozzam s alighogy megint leértem, 8° 53' perczkor, egy újabb 

heves, de rövid ideig tartó lökés és moraj volt érezhető. A közeli környéken, 

minden oldalról a földrengés sokkal nagyobb erővel mutatkozott, s a károk 

tetemesen nagyobbak voltak. 

A száguldozó rémhírektől az izgatottság s a rémület még nagyobb 

fokú lett. A földalatti moraj és zengés az egész napon s éjjel még a követ- 
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kezö napokon is hallható volt. E zengés nemely órában tíznél többször is 

hallatszott, többször alig nehány percznyi időközben, a mely legjobban 

hasonlított távolról nyugat felől jövő ágyulövések morajához. 

Némely moraj rövidebb, másik hosszabb ideig tartott, az egyik erősebb, a 

másik gyengébb hangzású volt. Hogy e zengések s morajok és gyenge ren¬ 

gések nem voltak a képzelet megfigyelései, úgy győződtem meg, hogy isme¬ 

rőseim és az olasz lakosok e különös hangokat ugyanegy időben és ugyanoly 

módon konstatálták. A moncalieri observatorium érzékeny sismographja 

pedig e napon 26 lökést jelzett, a melyek nagyobb része azonban igen gyenge 

volt. A következő éjjeleken teljesen felöltözködve pihentünk meg a földszinti 

helyiségekben, hogy veszély idején gyorsan a szabadba futhassunk, míg a 

felénkebbek vagy más helyütt, a hol a kár nagyobb volt, napokig, hetekig, 

sőt hónapokig is a szabad ég alatt vagy rögtönzött sátrakban, kocsikban, 

hajókon, későbben pedig barakkokban laktak. A földalatti moraj és a közép 

erősségű rengések többször voltak érezhetők, különösen hajnalkor és éjfél¬ 

tájban. Sokan e vidékről elutaztak, így pl. csupán Nizzából három nap alatt 

15,000 embernél több hagyta el a várost. 

Mikent minden veszélynél az emberek igen könnyen hívők, így több 

observatoriumból eredt, de különösen dr. Falb jóslásainak igen sokan nyug¬ 

talan és aggodalmas napokat s éjjeleket köszönhetnek. Az állatok igen nyug¬ 

talanok voltak. A kutyák csaholtak, vonítottak. A harmadik földindulás után 

láttam, miként két különben szelíd természetű ló a kocsiban befogva 

sokáig körben forgott, előre haladni sehogysem akart. 

Más helyeken, a földrengés jelentékenyen erősebb volt és így a tüne¬ 

mények és a károk is borzalmasabbak. 

2. A földrengés kiterjedése. 

A legnagyobb pusztítás a Földközi-tengerparton Genuától Nizzáig és 

Marseilleig constatálható. Ezen a területen, a mint látni fogjuk, a házak falai 

nemcsak hogy erősen megrepedeztek, hanem sok egészen romba is dőlt, szá¬ 

mos embert temetve maga alá. 

A földrengés erősségére nézve két elliptikus határvonalat lehet kije¬ 

lölni (lásd a Ill-ik táblán). A belsőben, a hol a rengést jelentékenyen lehe¬ 

tett érezni, a falak megrepedeztek s nagyobb bútordarabok felborultak 

vagy helyükről kimozdultak ; ez kiterjedt körülbelül Genuától az egész ten¬ 

gerparton végig egeszen Marseille-, Turin-, Alexandriáig. 

A második zónában a lökések rövidebb ideig és gyengébb mértékben 

voltak érezhetők, az órák megállották stb. Ez kiterjedt északnyugat felé 

egészen Privas-, Saint-Etienne-, Lyonig, az egész Provenee-on át északon 

Genfig. A Svájczban erőssége sokat veszített, de az órák megállották és töb¬ 

ben érezték az ágyak ringását. 
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Északkeleten: Milano-, Pavia-, a Comotóig; keleten Lucca-, Livorno- 

s gyengébben egészen Veneziáig ; délkeleten Corsica szigetig és Rómáig. 

Sőt ezen második határvonalon túl is érezték a földrengést kis mértékben 

és az érzékeny műszerek határozottan jelezték is, mint, Köln-, Wilhelmsha- 

ven-, Kew-, Greenwichben, sőt Washingtonban is, a mint azt későbben látni 

fogjuk. 

3. A földrengés haladásának iránya és minősége. 

A földrengés területén a lökések legnagyobbrész délkeletről észak¬ 

nyugatra irányultak. — A Közép tenger nyugati részében és a Svájczban 

keletről nyugat felé; a közép és a felső Rhone-völgyben délről észak felé. 

A földrengés hullámzó volt s több helyen alulról felfelé, sőt néha 

talán örvényszerü is. 

Ezek után áttérhetünk a földrengés szorosan vett területén történt 

pusztítások leírására. Az egész liguriai tengerpart, Genuától Nizzáig, az úgy¬ 

nevezett «Riviéra di ponentew, a tengeri alpesek és az appenineknek a 

földközi tengerre eső keskeny nyúlványa nagyobbrészt harmadkori vagy 

ennél idősebb kőzetekből áll és csak alant, közel a tengerhez és a he¬ 

gyekről lefutó rövid és keskeny völgyekben és ezeknek torkolatánál találunk 

újabbkori torlasz-képződményeket. A hegység sok helyen olyan meredeken 

szakad meg a tengerparton, hogy az egyedüli országút, mely Olaszországot 

Francziaországgal összeköti a hegyoldalba kénytelen kapaszkodni; az egy 

vágánynya-1 biró vasút pedig számtalan alagúton fúródik át. Az egyes váro¬ 

sok és helységek vagy a tengerpart hosszában, imitt-amott a kisebb-nagyobb 

völgyek torkolatait elfoglalva, vagy a hegyeken amphitheatrumszerü módon 

vannak építve, s minthogy a helynek szűkében vannak, még a falvakban is 

a kőházak több emeletesek; a hegyoldalra épített terraszokon pedig vannak 

a kertek, az olaj-, narancs-, czitrom- és egyéb fáikkal. 

4. Genuától — Nizzáig.* 

Genovában ( Genua) több ház kéménye ledőlt es az épületek megrepe¬ 

deztek. Az első lökés sokakat még a karneválon ért, a hol a földrengés 

folytán az elektromos lámpák különös hang kisérete mellett felmondták 

szolgálatukat, a pompás csillárról pedig csörögve egyes darabok lehullottak. 

A színházzal szemben fekvő «Hotel de Genes»-ről egy nagy márvány váza 

lezuhant, szerencsére senkit sem találva. 

Az első lökést 61' 30m-kor, a másodikat 6'1 40m-kor és a harmadikat 

81' 55‘n-kor, sőt egy negyediket 10ll-kor éreztek. Az első rengés volt a leg¬ 

hosszabb tartamú és a legerősebb. Az egész napon az observatoriumban a 

Lásd a Ill-ik táblát. 
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megfigyelő eszközök nyugodtak voltak. Emberáldozat nem fordult elő. A kár 

csekély, de a rémület annál nagyobb volt. 

Genuától tovább menve Pisa felé mindenütt éreztek ugyan, de foko¬ 

zatosan kisebb mértékben és rövidebb ideig; ellenkezőleg nyugat felé a ten¬ 

ger partján haladva, azt találjuk, hogy a pusztítások mindig nagyobbak; így 

Albissola Marina, a Sansobbia torkolatánál Genuától 39 km.-nyíre. Felső 

részé az ú. n. Albissola superiore könnyebb sérüléseket szenvedett, mint 

az alant fekvő Albissola marina, a hol a házaknak körülbelől Vs-öd része, 

kiváltkepen a kevesbbe szolid épületek annyira megsérültek, hogy ezeket 

újra kell felépíteni. A székesegyház súlyosan megsérült. Több ház bedőlt, az 

agyagedenyek gyára romban hever és több egető kemencze összedőlt. Volt 

négy halottja és húsz sebesültje. 

Savon á-bán (43 km. Genuától 27,093 lakossal), 800 lakás nem lak¬ 

hatónak mondatott ki es 1200-at át kell igazítani. Sok háznál a főfalak 

megmaradtak, de a padolatok bedőltek. A via Untoriaban összedőlt házból 

kilencz halottat ástak ki. Savónkban összesen 11 halott volt. 

Vezzi Portioban 15 ház dőlt romba, két embernek halálát, s néhány¬ 

nak megsebesülését okozva. 

Noli-bán (58 km.) igen sok ház dőlt romba és a templom is nagy kárt 

szenvedett. A régi tornyok majdnem érintetlenek, de minden modern ház 

már nem lakható. Noli és Finalmarina között a földrengés következtében 

leomló sziklatömegek a vasúti közlekedést egyideig megakadályozták. Volt 

18 halottja és sok sebesültje. 

Albertija-bán (84 km.) a kár úgy a magán- mint a középületekben igen 

nagy. Minden temploma megsérült San-Carlo-é kivételével. A via Komában 

levő szép Accelino-torony alapjában megrendült és ferdén áll, teteje bedőlt. 

A torony közelében levő ház szintén bedőlt, a San Domenico piaczon álló 

torony csúcsa pedig ledőlt. A szegényebb lakosok házai szenvedték a leg¬ 

többet. E községben a sebesültek száma összesen 30 volt. 

Alassio (91 km.) 4800 lakossal biró kis kikötővárosban a kár óriási. 

50 ház bedőlt és a házaknak Vs-od része nem lakható. A közhivatalok, 

a városháza, a prefektura, a vámház stb. hasznavehetetlenek. A házaknak 

körülbelül felét nem lehet kijavítani, hanem újból kell azokat felépíteni. 

Majdnem minden ház a tartózkodásra nézve veszélyesnek mondatott ki. 

Volt 4 halottja és 15 sebesültje. 

Diana Marina (105 km. 2500 lakossal.) A földrengés által történt 

pusztítások úgy látszik itt érték el tetőpontjukat. Házak és a paloták romban 

hevernek. A tetők ledőlve, az ablakok leesve, a suffiták megrongálva. Igen 

sok helyen a 3—4 emeletes házak földig dőltek össze. (Lásd a IV-ik táblát.)* 

* A helyszínéről magammal hozott több nagyobb alakn pliotographia, valamint 

l'ametszésü képek a m. kir. földtani intézet könyvtárában vannak elhelyezve. 
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A romokból az olasz napilapok szerint 227 halottat és sok sebe¬ 

sültet ástak ki. A földrengés után a szép és új vasúti állomás helyiségeit egy 

kis barakkba helyezték át és a lakosság legnagyobb része még ápril hó végé¬ 

vel barakkokban vagy sátrakban lakott. A romokat miként másutt is dyna- 

mittal robbantották szét. A templom közelében levő házban épen tánczmulat- 

ság volt, s valamennyien oda vesztek. A borzasztó látványt híven leírni 

alig lehet. 

Diano Mariná-t elhagyva látjuk a begyre felépítve Diana Castello-1, 

a mely ilyen távolságból teljesen épnek látszik, de ha közelebbről megnézzük, 

az egész helység nem más mint romhalmaz, hol 30 halottat gyászolnak és 

10-nél több sebesültet ápolnak. 

Oneglia (110 km. 7800 lakossal). A károk itt miként Diano Marinában 

igen nagyok. A házak belseje bedőlt, csupán a szolidabb szerkezetű házalt 

állottak ellen a borzasztó lökéseknek. A Viktor Emanuel piaczon levő Ágnese 

ház romjai 15 áldozatot temettek el. A nyilvános hivatalok palotái annyira 

megrendültek, hogy már nem lakhatók, a tetők bedőltek. A kaszárnya részben 

bedőlt, 13 katonát megsebesítve, a k ik közül egy meghalt. A Doria-palota 

romhalmaz ; a San Francesco templomának harangja pedig leesett. A Padri 

scolopi templom veszélyesen megsérült. A kár nagyságát majdnem lehetetlen 

leírni, s bátran lehet állítani, hogy a város 2/3-da össze van rombolva. 

A házaknak 98%-a nem lakható. 

Volt 23 halott, 15 súlyosan és 100 könnyen sebesült. 

Onegliából felmenve az Impero völgybe, ott is nagy károkat jegyez¬ 

hetünk fel. 

Pontedassio-bán a kevésbbé szolid házak nagy repedéseket kaptak. 

Conio falu a Monté grande mellett fekszik s balján van Auriqio Onegliától 

négy órányira. Ez utóbbi helyen és innét kezdve felfelé az egész völgyben az 

anyagi károk nem nagyon jelentékenyek, de temploma bedőlt, miként 

Bajardo-, Bussana-, Ceriana- és Castellaroban is. 

A pap épen a sekrestyeben magára vette a misemondó ruhát, a nép 

pedig a piaczon várt, mert még he nem harangoztak, ekkor érkezett a föld¬ 

rengés és a templom bedőlt. Ennek köszönhető, hogy csak 10 ember halt 

meg és kettő megsebesült, különben bizonyosan többen vesztek volna oda, 

úgy mint Bajardo-bán. 

Borgamaro-ban hasonlóan kevés kár történt. 

A tengerparthoz visszaerkezve Porto-Maurizio-ba erünk (Genuától 

113 km. 7450 lakossal). A régi város lakatlan, összedőlt. Artallo kis elővá¬ 

rosának 3/4-ed része romokban hever. 

Az Argentino völgyben a földrengés szintén nagy pusztításokat tett. 

Pompejana, Castellaro-tól körülbelül egy óra járásnyira a hegy tövében 

fekszik. Felső része jobban lett megkímélve, míg az alsó része és az előhely- 

sége majdnem teljesen romba dőlt. A községnek majdnem 2/'s-da rom. 
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A nagy rombolásnak daczára az emberáldozat aránylag kevés, összesen volt 

5 halottja és 25-nél több sebesültje, mert a lakossága a templomban volt 

összegyűlve, ez pedig ellent állott a lökéseknek. A kár különben felette 

nagy, különösen Bussanában és Castellaroban. 

Castellaro (800 lakossal) Taggiatól kb. 3/4-ed órányira fekszik. A föld¬ 

rengés akkor vette kezdetét, a midőn a lakosság egy része, kb. 300-an, 

nagyobbára asszonyok, a templomban voltak. A pap az utolsó imánál tartott, 

a midőn a moraj és a rengés bekövetkezett, a melyre önkénytelenül érezve a 

veszélyt a presbyterium ajtaján kimenekült. Példáját többen követték, 

részben az oldalkápolnákba, továbbá a nagy és a kis ajtó felé rohanva. 

A nagy ajtón többen kimenekültek, a mire nem tudni mi okból, talán a 

rengés következtében, az ajtó bezáródott. Ekkor dőlt be a boltozat. Egy 

íiatal leánynak, ki a templom közep>en állott, ennek daczára semmi baja sem 

történt. 

Azonnal hozzá láttak a mentéshez, mit azonban a harmadik rengés¬ 

kor, mely borzasztó volt, egy időre félbe kellett szakítani. 

A romokból kiástak 38 halottat és 66 sebesültet. 

Taygia (128 km.-re Genuától) San-Remo városától 11 km.-nyi távol¬ 

ságra fekszik az Argentino hegyi folyó mellett. 

Sok ház nem lakható, mert bedőlt vág}’ sok és veszélyes repedés¬ 

sel bír. 

A kár nagyságának daczára aránylag kevés az emberáldozat, ösz- 

szesen csak 9 halott és 12 sebesült. Mint másutt, úgy itt is, a jól épített 

házakon kevés kár történt, de a rosszúl, könnyebb modorban épült házakon 

a kár igen nagy. Némely épületen a bolthajtásokat tartó falak olyan véko¬ 

nyak és gyengék, hogy még a földrengés előtt jónak tartották, e falakat 

vasrudak segélyével megerősíteni. A földrengés után e rudak mutatóként 

állottak ki az épületből. Érdekesek a via Solari-ban romba dőlt házak, ezek 

közül a prior háza, a melynek a földszinti része, az árkádok, az első és a 

második emelet teljesen összedőltek, mig a harmadik emelet majdnem egé¬ 

szen épen áll. 

A tégla-épületeken aránylag kevesebb kár történt, mint a kőházakon, 

a melyek nem ritkán kifaragott kövek helyett gömbölyded vág}’ alig formált 

hömpölyökből épültek és rósz vakolattal illesztették össze. 

Az Argentino völgyben tovább felfelé haladva a földrengés erősen volt 

érezhető és nagy kárt okozott. Montalto-ban egy halott és több sebe¬ 

sült, Triorában pedig 4 halott és 9 sebesült esett áldozatul. 

Bussana 7—800 lakossal bíró hegyi fészek San-Remo városától két 

órányira magasan fekszik egy isolált hegycsúcs tetején. 

Egyetlen fal sincsen, mely meg nem sérült volna, egy ház sem lak¬ 

ható ; csupán a főfalak maradtak meg nagy és hosszú repedésekkel, míg 

a belseje teljesen romba dőlt. A templom boltozata is bedőlt és körülbelül 
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70 halottat temetett el, sokakat pedig súlyosan megsebesített. A sebek mint 

másutt főképen fejzúzódások és csonttörések. 

A templomban levők legnagyobb része az oldalkápolnákba menekültek 

s ez az oka, hogy aránylag olyan kicsiny a halottaknak száma. 

A torony állva maradt, egy kevéssé oldalra dőlve, de a haranglábtól 

kezdve, felülről lefelé egészen az aljáig, mind a négy oldalon erősen meg¬ 

repedt, úgy hogy talán egy erős vihar le fogja dönteni. A kár itt is 

olyan nagy, miként a két Diano-ban. 

A közel fekvő Poggio-bán a házaknak legnagyobb része súlyosan 

megsérült. Volt 1 halottja és 2 sebesültje. 

Az Anna völgyben felfelé menve a pusztítások ugyancsak mindenütt 

nagyok, így Ceriana-bán 460 ház közül 240 teljesen romba dőlt. Ledőlt 

a torony s utána a templom is, melynek romjai 5 halottat és 12 sebesültet 

temettek el. 

Bajardo festői szépségű falu, hegyes vidéken, közel a San-Romolo 

völgyhöz. 

A kár igen nagy és az emberáldozat itt a legtöbb, mert a lakos¬ 

ság a templomban volt és a zsúfolásig telt templomnak boltozata 

mondhatni egy pillanat alatt összedőlt, csak a nagy oltár és a chorus felett 

levő rész maradt meg. 1565 lakosa közül 220 halott és 64 sebesült esett 

áldozatúl. 

San-Remo (Genuától 136 km.) 17,000 lakossal biró városban a föld¬ 

rengés igen erősen volt érezhető, de nem annyira, mint a kelet felé szom¬ 

szédos helységekben és igy a kár sem igen nagy. A kaszárnya mellett fekvő 

templomtorony teteje ledőlt és egy harang is leesett. 

A kaszárnyában egy katona gyengén megsérült, több épületen nagyobb 

és veszélyesebb repedések keletkeztek. Egy kis kápolnáról leestek a díszítések 

és a palafedő összetörve hullott alá. Emberélet nem esett áldozatúl. 

Ospedaletti-ben (Genuától 141 km.) a földrengés alatti tartózkodási 

helyemen, a tünemény érkeztéről s egyéb tapasztalataimról e sorok elején 

megemlékezvén, itt csak azt említem még meg, hogy úgy látszik coinciden- 

tia következtében a kár jelentékenyen kisebb volt, mint a környező helyeken. 

Bár a földrengés erősen volt érezhető, a házakon csak kisebb vagy közép 

nagyságú repedések keletkeztek, míg a falakról a vakolat por alakjában hullott 

alá. A szobákban egyes kisebb tárgyak földre hullottak, a casino-épületről 

a díszítések leestek, a fali órák megállották, a vasúti állomáson pedig 

földre esett. A szobában levő nagy ruhaszekrény pedig meg nem mozdult, 

mert a falhoz volt erősítve. April hó közepéig a földrengések és a morajok 

igen gyakran ismétlődtek, körülbelül 80-szor, ezek közül a legerősebb volt a 

márczius 11-én d. u. 3 órakor jelentkező, a mely az érkező vasúti vonattal 

egyidejűleg következett be; ezt a szobámban felállított jelző inga határozot¬ 

tan megmutatta, a gázkandelaberek pedig erősen inogtak. 
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Nagyobb pusztítást vitt véghez Ospedaletti felett a hegyen fekvő, a 

régi tengeri rablók fészke, la Collá (Col cli rodi) városában, a hol minden 

épület jelentékeny kárt szenvedett. 

Bordighera-bím (Genuától 148 km. 1834 lakossal) számos ház bedőlt 

és nagy repedések keletkeztek. Itt valamint a többi foldrengési területen 

a délnyugatra, illetőleg északkeletre néző falak jobban megrepedeztek. A dél¬ 

keleti és a nyugatészaki sarokszobák, kivált az emeleteken, szenvedtek a leg¬ 

többet. Az ablakok alatt körülbelül egy méternyire a repedések csillag- 

alakidag egy pontból irányulnak szét. 

Több ház és szálló nem lakható (Hotel Victoria, H. Bordighera). 

Vmlimiglia (francz. Ventimille, Genuától 151 km.). Ez az olasz határ¬ 

város 8434 lakossal bir. A régi város a hegyen, míg az újabb város és a 

vasúti állomás a széles és köves folyó partján fekszik. A sziklára épült 

városrészben a kár kisebb, mint a homokra vagy kavicsra épült alsó város¬ 

részben. A folyó partjához közel fekvő házak nagy sérüléseket szenvedtek, 

különösen az ismétlődött földrengések által. 

Majd minden házon láttam kisebb-nagyobb repedéseket, néhány pedig 

bedőlt. 

Az egyik házon a harmadik emeleten egy ablak kiesett és a fal ott, a hol 

egy másik három emeletes házhoz van építve, de a megfelelő vastagságú fal 

nélkül, végig repedt. A táviró hivatalt es több epületet lehordták. Sok kémény 

ledőlt különféle irányokban. Az országút felett veszélyesen kiállott nagy 

sziklát dynamittal kellett szétrobbantani, mintegy 3000 köbméter tömeget. 

A földrengéskor néhányan megsebesültek. 

A Nervia völgyben felfelé haladva az első Camporoso nevű faluban a 

kár nem igen jelentékeny. 

Dolceacqua festői szépségű faluban, a mely egy hegy lábához támasz¬ 

kodik es a szép Doria kastélyt uralja, kárt szenvedett a templom és a torony, 

de a lökéseknek mégis ellentállott. Menekülésközben 3 asszony megsebesült. 

Egy kis kápolna (Oratorio di san Filippo) összedőlt. 

Isolabuona-bán a kár főképen a tornyon és a templomban történt, 

míg a házak közül csak egy sérült meg erősebben ; Apricale-bán kevés ház 

dőlt be, de azért igen sok lakhatlan. Volt néhány sebesültje. 

Castellvittorio-bán (1500 lakossal) számos ház összeomlott, es csak kevés 

ház maradt lakható állapotban, a házaknak körülbelül 2/3-a nem lakható. 

Volt 2 halottja és 7 sebesúltje. 

Éjien igy van a közel fekvő Pirjna-bán, a iiol sok ház romba dőlt, de 

emberáldozata nincsen ! 

Perina,Ida faluban nagyok a sérülések. 

Az első franczia városban Mentőn-bán (olaszul Mentone, Genuától 

162 km.-re, I 1,000 lakossal) a földrengés igen erősen volt érezhető és nagy 

rombolásokat vitt véghez, különösen a városnak nyugaton fekvő részében 
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számos ház dőlt romba vagy lakhatlanná vált. A földszintes es az egyeme¬ 

letes házak többet szenvedtek, mint a nagy és magasabb épületek. 800 ház 

megsérült, melyek közül 450-et le kell rombolni. 

A házak minden oldalról összevissza vannak repedezve. Egyes utczák 

veszélyességük miatt el vannak zárva. A lakosság legnagyobb része barak¬ 

kokban, sátrakban vagy kocsikban lakik, sokan a hegyekre menekültek, míg 

az idegenek vegleg elutaztak. Az új postaépület romba dőlt, a legszebb házak 

és villák Összedőltek. Ott kevesebb a kár, a hol a házak sziklára voltak epitve 

és az öböl keleti részében feküdtek, mig a kavicsos, homokos vagy földes 

talajon, a város nyugati részén épült házak tetemesen nagyobb kárt szenved¬ 

tek. Sok házban a lépcsőház dőlt be először. A kemények különféle irányban 

dőltek le, de úgy láttam mégis, a legtöbb délnyugatra. Szabadon fekvő kő¬ 

lapok szintén ezen irányban tolattak el néhány centiméternyire. A könnyebb 

kőoszlopok is megmozdultak. A temető felső részében egy súlyos fehér 

márványszobor (Speranza) postamentjére diagonalisan megfordult és hátra¬ 

tolódott több centiméternyire. A földrengés alatt többen megsebesültek. 

Monte-Carlo, (170 km.) es Monaco-bán a földrengés föltűnően kevés 

kárt tett, a mit úgy lehet kimagyarázni, hogy e helységek egy mély öbölben 

és sziklás, magas hegyekkel körülvett helyen fekszenek és, úgy lát¬ 

szik, a földrengések e helyen megint coincidáltak. Az összes földrengéseket 

itt is éreztek, de gyengébb mértékben. Elég erős volt, de rövid ideig 

tartott márczius 11 -én d. u. 3 órakor. Azok, a kik a játékteremben voltak, 

láthatták, hogy az aranyok az asztalon tánczoltak. 

Nizzában (186 km.) febr. 23-án reggel 3Va órakor egyes órák megállot¬ 

ták, jeléül annak, hogy ekkor is kisebb mértékben földrengés volt. A második 

rázkódó és hullámzó mozgásokban (511 59m párisi idő) remegett a föld rémítő 

hangok kíséretében. Az ágyak hánykolódtak, mint a hajó a hullámzó 

tengeren s egyik ismerősömet ágyából ki is dobta. A falak és a menyezetek 

megrepedeztek. 6h KT-kor megint megrendült a föld a íentemlített moraj 

kíséretében, de ez rövídebb ideig tartott. 8h 30“-kor újból ismétlődött a 

tünemény. Sok ház erősen meg van sérülve, míg néhány bedőlt. Körül¬ 

belül 100 ház veszélyesnek mondatott ki. 

23—24-iki éjjel ismétlődtek e rengések llh 15m- es lh 50”-kor. Egy 

istálló romjai 27 bárányt temettek el. A «promenade des anglais» a tengerre 

néző kőfalkerítése több helyen összedőlt. Sok kémény leesett. Itt is a város 

nyugati részében nagyobb a kár. 

A Stefano-templom tornya erősen megsérült. A szt. Ágoston temploma 

régi tornyának kupolája leesett, a Notre Dame-templomban is történt kár. 

A kertekben (di San Rocco) feldőltek a szobrok és a vázák. Több házat 

teljesen le kell rombolni. 

A Paglione (Padion) folyó medrében a földrengéskor körülbelül 3 meter 

átmérőjű forgó (örvény) vízér nyílott meg, mely azután rögtön zavaros vízzel 
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megtelt. Egy jelenlevő beszéli, liogy a Paglione kavicsa olyan hangot adott, 

mintha zsákban diót zörgettek volna. Volt több halottja és sebesültje. 

Marseille-ben számos ház megsérült s tárgyak ledőltek. A folyók és 

tavak jégtakarója megrepedezett, távirdaoszlopok erősen inogtak és a 

huzalok elszakadtak. 

5. Áttekintés. 

Visszatekintve és összefoglalva a földrengés területén történt rombo¬ 

lásokra és egyéb tüneményekre, azt látjuk, hogy egyes völgyekben, kis kiter¬ 

jedéssel bíró törmeléken, kavicsos homokon épült városrészekben a pusztítás 

rendszerint nagyobb volt, mint a szilárd talajon, sziklás helyeken. Öblökben 

a helységeknek nyugati részében a földrengés sokkal erősebben volt érezhető, 

mint annak keleti részében. A földszintes és az egyemeletes házak aránylag 

többet szenvedtek, mint a jobban épült nagyobb és magasabb házak. 

Az első földrengés volt a leghevesebb és legtartósabb; a következők 

fokozatosan gyengébbek és rövidebbek. 

Már az első rengés tartama alatt igen sok épület dőlt romba, első 

sorban a boltozatok, a lépcsőházak és azután a falak; fökepeu ezen rengés 

okozta számos ember halálát és a sebesüléseket, az utána következő lökések 

pedig a megingatott épületeken tettek borzasztó pusztításokat. A kőfalkerítések, 

ha rossz vakolattal vagy épen hömpölyökből voltak építve, erős sérüléseket 

szenvedtek vagy teljesen összedőltek. 

A házak kéményei különböző irányban dőltek le, míg a magas, téglából 

épült gyári kéményeket sehol sem láttam ledőlve, mondhatni teljesen 

sértetlenül maradtak meg. 

A legtöbbet szenvedtek a sarokszobák és az ablakok alatt fekvő falak, 

a hol körülbelül Va méternyi távolságban csillagképen keletkeztek a re¬ 

pedések. 

Az olyan épületeken történt a legkevesebb kár, a hol a vastag falak 

jól kidolgozott koczkakövekbői vagy téglából voltak építve és a melyek 

boltozat helyett fa- vagy vastraversekkel voltak ellátva és a vakolat is jó volt. 

Az ilyen épületek, még ha magasabbak is voltak, legfeljebb erősen meg¬ 

repedeztek, de össze nem dőltek; a gótstilü épületek és a palafedelek pedig 

sokat szenvedtek a földrengés által. 

Talán 24 helyen megszűnt a távirdai közlekedés, valamint a Corsica szi¬ 

get és Olaszország közötti tenger alatti kábel-összeköttetés is. Albissola közelé¬ 

ben sziklaomlás történt, a mely a vasúti közlekedést rövid időre megszüntette. 

Ospedaletti és Bordighera között az országúton keresztben a vasúti alagút 

felett megrepedt a föld majdnem 10 méternyire. A tenger vize több helyen 

hirtelen sülyedt és azután megint emelkedett, igy Cannes- és Antibes-nél 

látták, hogy a tenger vize a földrengéskor körülbelül egy métert sülyedt és 
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azután még egyszer annyit emelkedett, Nizza és Bordighera mellett állító¬ 

lag 1/2móterel. San-Remo városához közel a tenger vizében örvényt láttak 

volna képződni. Ospedalettiban a tenger felszínén semminő változást nem 

vettünk észre. Egy nizzai tudósító a földrengés idejekor az eget veresnek látta. 

Az olasz es a franczia határon a Barbonnet nevű hegy megrepedt es a 

rajta fekvő vár is néhány centiméternyire (15 cinig.) észak-déli irányban. 

Igen sok helyen a bútorok feldőltek, a harangok magoktól elkezdtek haran¬ 

gozni, némely alvó embert az ágyból kidobott. 

Sokan meghaltak a romok alatt, míg mások csak megsebesültek, az 

idegen betegek és gyengélkedők közül pedig az izgatottság és az idő viszon¬ 

tagságai vagy a hirtelen hidegebb vidékre való elutazás következtében sokan 

megrontották egészségüket. A sebek leginkább a fejen történtek, de azonkívül 

csonttörések is fordultak elő. 

Egy hajóskapitány, a ki íebr. 23-án Marseille-ből Genua felé haladt, 

672 órakor 43° 45' északi szelesség és 15° 39' keleti hosszúság alatt rövid 

időközben két erős lökést érzett, úgy hogy azt hitte, hogy hajója megfenek¬ 

lett ; 8 óra körül egy második lökés jelentkezett. 

Marseille közelében és más helyütt a folyók és tavak jégtakarója meg¬ 

repedezett. A távirdaoszlopok erősen inogtak és a huzalok elszakadtak. 

Varese közelében egy hegyen nagy repedés képződött, a melynek szé¬ 

lessége 20 cm. melysége még ismeretlen. Belsejéből sűrű bitumenes gőzök 

emelkedtek fel. 

Az 1887 febr. 23-iJci földrengés következtében összesen 713 halálozás 

és 538 megsebesülés történt. 

6. A földrengés ismétlődése. 

Mint a legtöbb földrengésnél, lígy ennél is a rengések többször ismét¬ 

lődték. Érzékeny sismographok a következő napon 26 lökést jeleztek, a 

melyeknek legnagyobb részé azonban gyenge volt. 

Feb?1. 2J^-én az egész Riviérán 8 lökés volt érezhető és pedig az olasz, 

napilapok szerint: 

Nizza-bau éjjel lih 15m és lh 50m-kor (Párisi idő). 

Cannes-bán éjjel 2h 15m több gyenge lökés. 

Genua-bán reggel 2h 10m; 12h 25m d. u. és lh 20m. 

Túr in-bán reggel 2h —; 6h 30m és 12 óra után 

Savona-beua. 12 órakor délben több gyenge lökés. 

Ugyanezen napon érezhető volt a földrengés egész Görögországban. 

Febr. 25-én: 
Genova 12h 15m(d); és lh20m gyenge rengések. 

Forli I 111 55m (d); és d. u. 5ll48m hullámzó mozgások. 

fírisigliella két gyenge hullámzó mozgás. 
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Marseille éjjel 1 2h 15'"5; d. u. 2il 10"' és 5 órakor. 

Hasonlóan Nizzában reggel 5h 15m-kor. 

Febr. 26-ánSavon a-, Genova-, Torino-, Ford-, Nizza- és H/o-ban két 

gyenge lökés volt érezhető. 

Febr. 27-én: Genova-, Mentone-, Forli-b&n reggel 41' 15m gyenge löké¬ 

sek. Dél-Caroliná-bán erősebb földrengés. Az Etna kitör. 

Márczius 1-én: Savoná-bán 4h 10m-kor. 

Márczius 2-án: Nizza-bán reggel 3 órakor gyenge lökés dél-északi 

irányban. 

Már ez. Jf-én: Nizzá-ban a sismograph 11-—4-ig több kisebb lökést jelzett. 

j\Li vczius 6-án: Nizzában d. u. 3h lf>m és Savonában d. u. 4'1 15'"-kor. 

Márczius 7-én. Ospedaletti-bán reggel 4U 20m-kor a föld zengett s ezt 

gyenge rezgés követte. Nizzát-bán több gyenge lökés. 

Márczius 8-án: Savoná-ban gyenge lökés. 

Jlarczius 11-én: d. u. óra körül az egesz ligur tengerpart hosszában 

több másodperczig tartó földrengés következett be, mely több helyen 

nagy kárt idézett elő. 

Ventimigliá-bán 3h 13'"-kor d. u. a földrengés némely házat erősen 

megrongált. 

Ospedaletti-bán d. u. 3 órakor kb. 4 másodperczig tartó erős föld¬ 

rengés volt, amely a gázkandelábereket és más tárgyakat erősen meg¬ 

ingatta és a szobámban felállított inga néhány centiméternyire eltoló¬ 

dott del-északi irányban. 

Monte-Carlo-bán ugyanezen időben szintén érezték. A játékterem aszta¬ 

lán fekvő aranyok föl és alá ugráltak. 

Alassio-bán 3'1 20 '"-kor. 

Verzi-Portio (Sportone)-ben a földrengés 15 házat rombolt szét, a hol 

több ember megsérült és kettő meghalt. 

Savona-bán d. u. 3h 10m-kor a földrengés olyan erős volt mint febr. 

24-ike óta egy sem. 

Albenga-bán 3h 10‘"-kor egy erős lökés. 

Porto Mauritio-, Nizza-, Genova-, Turin-bán és több más helyen ugyan¬ 

ezen időben szintén érezték. Mentone-bán a bútorok és falak ledőltek. 

Márczius 12-én: Nizza-bán a nap folyamában 12 gyenge rezgést 

lehetett érezni észak-déli irányban. 

Márczius 13-án : Nizzá-ban egy erősebb és több gyenge rengés volt; 

Ventimigliában d. u. 3h 30'" és 4 órakor több kisebb lökést ereztek; 

San-Piemo-bán este kb. V2 óráig tartó gyenge földmozgást éreztek. 

Márczius 1 Jf-én: Nizza-bán éjjel gyenge rengés. 

Márczius 15-én: Ospedaletti-ben éjjel több kis lökést éreztem, a délelőtt 

folyamában pedig u. m. 11h 17'", 11h 52m és 12h 5m -kor, valamint 

délután is több ízben zengés és moraj volt hallható. 
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Márczius 17-én: Ospedaletti-ben éjjel 2—3 óra között gyenge rezgést 

lehetett érezni. 

Márczius 20-án: Nizzá-bán éjjel két lökés. 

Március 23-án: Savoná-bán reggel gyenge földrengés volt. 

Márczius 2Jf-én .- Velenczé-ben éjjel több gyenge rengés. 

Márczius 25-én: Savoná-bán. 

Márczius 29-én: Savoná-bán 10h 55m-kor elég jól érezhető földrengés 

volt. Ugyancsak Ospedaletti-ben is. 

Márczius 30-án: Az egész Venetia-bím, Vicenza-, Bassano-bán d. e. 

10- és d. u. 5 órakor elég erős földrengés volt. 

April hó 1-én: 
Gesena-bán egy gyengébb es egy erősebb rengés volt. 

Brisighella-bán 3 órakor és délben rövid, de erős lökés. I). u. 5 órakor 

megint két rengés; 

Siracusa-bán 10 órakor két lökés; 

Forli-bán délben 12h 15ra-kor két lökés. 

Faenza-bán több rengés. 

Április 2-án: 
Ospedaletti-ben épei l'1 15m-kor földrengés. 

Április 5-én: 

Modena-bán 3U 25'“ -kor egy gyenge hullámzó földrengés volt. 

Április 6-án: Ospedaletti-ben reggel 5h26m,és 5h 55m -kor moraj és több 

gyenge rezgés. 

A földrengések april bó közepéig körülbelül 80-szor ismétlődtek, de 

ezeknek legnagyobb része gyenge volt. 

A legerősebbek voltak februáris 23-án, 24-en és márczius 11-én. 

7. A földrengést-jelző készülékek működése 1887 febr. 23-án. 

A földrengés tova haladásának ipjorsasátja. 

Jelezték a földrengést a moncalieri ob sérv at ovi ionban Turin mellett: 

1. A I)ENSA-féle elektrikus jelző (avertisseur électrique Denza). Ez egy 
inga, a mely horizontálisán fekvő szegbe ütközik és ez által az elektrikus 

csengőt mozgásba hozza. 

2. L'avertisseur a sphére. Ez egy megfordított inga, mely szeghez érve, 

azt a legkisebb mozgásra lelöki. 

3. Cavalleei-/éZí’ sismoscope, mely 10 különböző hosszaságú ingából 

áll, 1 méter és 20 cm-től kezdve 20 cm-ig. Minden inga alatt kormozott 

papiros van. A 80 cm-es inga a legnagyobb átmérőjű rajzot adta. 

Az I-ső ábra a középnagyságú 0‘60 m. bosszaságu ingának valódi nagy¬ 

ságú rajzát adja. Az ingások főképen kelet-nyugat és észak-déli irányúak. 
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4. Góccal-féle sismograpli (Sismograpli analyseur Cecchi). Ez áll egy tág¬ 

ból (parallélépipéde), a melynek minden oldala kormozott papirossal van 

bevonva (0*40 m. hosszú es 0*10 m. széles). 

A délre és a nyugatnak irányított oldal előtt egy-egy inga van, a mely a 

papíron jelzést hagy hátra. A keleti oldalon egy elasztikus spirális, a mely a 

rezgő mozgásokat jelzi és végül az északi oldalon két spirálison egy nagyobb 

tömeg jelzi a forgó mozgásokat. 

Ha a készülék nyugvásban van, akkor a négy aczelhegy a papiros 

alsó szélét érinti, a legkisebb földrengéskor elektrikus cöntactra a téglány 

l.ábra.* 

elkezd sülyedni (kb. 40 mperczig) és a tűk végzik a jelzést. Egyúttal a lökés 

kezdetét is jelzi az óra.** 

A mellékelt (2. ábra) diagrammé visszaadja az ingának az első földrengés 

alatt leírt rajzát. A mozgás iránya változó volt, kezdetben keletről nyugat felé, 

háromszor egymás után. Ezen első részszel összeesett a liguriai parton az 

első alulról jövö lökés, mely borzasztó pusztításokat vitt véghez. Ez a periódus 

tartott 6 másodperczig. Az első mozgást követte egy erős hullámzó lökés 

6h 22m G’-kor, kezdetben nyugatról keletnek, azután keletről nyugatnak, 

végül nyugatról keletre. Ezen pillanat volt a legintensivebb, aztán egyen¬ 

letes lökések következtek. A lökések a maximumot elérték: 6h 22m 6S-, 

6h 22m 10s- és 61' 22m 4s-kor romai idő szerint, az egész 20 másodperczig 

tartott. 

Monza-b&n jelezte a mozgásokat a CxvALLERi-féle sismoscop és pedig 

* Comptes Rendus, 1887. Nro 21. pag. 1416. 

Comptes Rendus, T. CIV. Nro 12. 18S7. p. 887. 
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szak— 10° — kelet irányban, csupán az első inga mutatott gyenge mozgást 

kelet — 10° — dél irányban. 

A legnagyobb rajzot adta az lm. 15 cm. inga 0 mm. 6 hoszszal. 

Veronában 3 inga 10 m., 3 m. és 05 m. hosszúsággal, 15 mm., 5 

mm. és 3 mm. rajzot hagytak hátra; ugyan¬ 

ezen observatoriumban van egy GoiRAN-féle Kelet (Őst) 

sismograph, a mely egy ío inga es négy mellék¬ 

ingából áll elektrikus contacttal. Ezen készülék 

jelezte közelítőleg az irányt (észak-nyugat-dél- 

kelet) és az időt. 

Velenczé-hen egy CEccm-féle sismograph 

hasonló eredményt mutatott mint Moncalieri- 

ben. 
Florencz-ben CEccm-nek observatoriumá- 

ban5 inga van, a melyek 6 métertől 38 mm-ig 

változtak, ezeknek rajzai föképen észak-észak- 

keletirányt mutattak. 

A legnagyobb kiütést (34*5 mm.) a ^'20 m. 

hosszú inga adta. Ezen készülék el van látva 

egy oscilláló spirálissal is, a mely hétszeres 

nagyítással 6-3 mm-nyi rajzott adott. 

Ugyanezen ohservatoriumban van még egy 

CEccm-féle microsismograph folytonos jelző 

szerkezettel; ez is úgy működött mint a sismo¬ 

graph és az időt is közelítőleg megadta. 

Florencz mellett Bertelli úr observatoriu- 

mában egy 2‘50 m. hosszú önjelzö inga 56 

mm-nyi észak-nyugat-dél-keleti irányú és 48 

mm-nyi észak-kelet-dél-nyugat irányú görbét 

adott. 

A Bertelli -féle isosismométer bizonytalan 

eredményt adott. 

A földrengés idejet megadta egy Bertelli- 

féle jelző és Brassart testvérek egy jelző 

táblája. 

A san-lucca-i observatoriumban Bologna 

mellett az avertisseur á sphére de Cecchi-ről 

a szeg leesett; a Bertelli-fele jelző megállította 

az órát. Ugyanitten a Malvasia-féle avertisseur, 

a Bertelli- /ví/c isosismométer, a CoMPAGNoi.Li-fe/c chronograph és egy 

BERTELLi-/é/c golyós jelző (avertisseur a boules numérotées de M. Bertelli) 

készülékek nem működtek vagy pedig zavaros jelzést adtak. Az egyszerű 

6 h 221 

Nyugat West 

2. ábra. 
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Cecchi-féle sismograph és egy Rossi-/éZe mikrosismograph jelezte a febr. 

23-iki földrengést. 

Rómában, a hol a lakosság előtt a földrengés észrevétlen maradt, 

Rossi observatoriumában két készülék jelezte, és pedig egy Rossi-/v?/e mikro¬ 

sismograph és egy protosismograph; a nápolyi, ischiai és cataniai observa- 

toriumokban a földindulást nem jeleztek. A többi nagyszámú kisebb olaszor¬ 

szági observatoriumban hasonlóan ereztek és jelezték, úgy mint a főbb állo¬ 

másokon. 

Svájcz-bán a berni observatoriumban működött a FoRSTER-féle sismo- 

chronograph és az órát megállította. 1-ször 5h43m-; 2-odszor 5h 53m- és 3-szor 

8h 30m-kor párisi idő szerint. 

Perpignan-bán Franeziaországban az egyszerű Cecchi-féle sismograph 

rajza kelet-nyugat irányban 36 mm.-t és észak-dél irányban 36 mm.-t mutatott. 

Wilhelmshavenben a magnetikus registráló készülék a földrengés ideje 

alatt a következő eredményt adta: aLLOvn-féle mérleg tűje a nevezett időben 

8. ábra. 

lengésbe jött s miután mindenféle helyi ok ki van zárva, a mely ezen 

lengést előidézte volna, úgy jogosan mondhatni, hogy ezeket a lengéseket a 

felső-olaszországi földrengés hatásának kell tekinteni. Ingások mutatkoztak 

6h 13m- és 6h 27m-kor. A Lloyd-mérleg tűje a meridiánhoz közel feküdt, tehát 

a délről északfelé haladó hullámoknak kedvező fekvésben. A hatás csupán 

mechanikai volt, mert declinatio és horizontális intensitásu ingásokat nem 

lehetett kimutatni. 

Köln-ben a LASAULX-fele sismograph 61' 4'“ ö4s-kor vagy is kereken 

6U 5m-kor jelezte a földrengést. Minthogy Wilhelmsbaven kb. 1° 10'vagyis 

időben 4-7 perczczel keletre fekszik, mint Köln, úgy a Kölnben megfigyelt 

földrengés Wilhelmshavenben 61' 9,6m-kor jelentkezett és a hullámoknak 

kb. 3,4 perezre volt szüksége, hogy e távolságot Kölntől Wilhelmshavenig 

megtegye. Ezen távolság mintegy 300 km.-t tesz ki és e szerint a hullám itt 

elég lassan haladt, ha az időadatok valók. 

A kew-i observatoriumban a bifilar magnetograph febr. 23-án 5h 

40m-kor nagyobb kiütést adott, a mint azt a mellekéit rajz (3. ábra) mutatja.* 

A tűnek maximalis kiütése volt 6h 12,6m wilhelmshaveni időben, tehát 

csak 0,4 perczczel későbben érezték. Hogy ha elfogadjuk azt, hogy a föld- 

* Natúré, vol. XXXV. Nro 905. pag. 421. 
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rengési hullámok a centrumtól kiindulva concentrikus körökben minden 

irányban tovaterjedtek és ha a centrumot a gráji alpesek táján felteszszük, 

úgy látjuk, hogy a Keiv-en keresztül vont kör csak kevéssel délebbre fekszik, 

mint Wilhelmshaven s ezért csak kevéssel későbben érezték, mint Wil- 

helmshavenben, mig Kölnben ez jelentékenyen előbb mutatkozott. 

Washington-h&n hivatalos jelentés szerint a sismograph febr. 23-án reg¬ 

gel 7'1 33m-kor, a mi egyenlő 7h50m normál idővel, földrengést jelzett. A föld¬ 

rengés sebességének átvitele tehát egy óra alatt 500 angol mérföld vagyis 800 

kilométer volt, azaz körülbelül annyit haladt egy óra alatt, mint a keleti 

futárvonat 24 óra alatt. 

Ezen adat szerint a földrengés egy másodpercz alatt 224 méter 

középsebességgel haladt. Hogy azonban valamely erő másodperczenként 

4. ábra. 

224 méter középsebességgel haladjon, a kezdet sebességének jelentékenyen 

nagyobbnak kell lenni, mely azután az útba eső akadályokhoz kepest egyen¬ 

letesen kisebbedik. Egyrészt ezen számításból, másrészt a Riviérán elkövetett 

pusztításokból bátran mondhatjuk, hogy ezen földrengés kezdetben legalább 

a középsebesség kétszeresével, vagy is 450—500 méternyi utat tett meg egy 

másodpercz alatt. 

Greenwich-ben a királyi observatoriumban a mágneses és registráló ké¬ 

szülék 5h 38m-kor jelezte a földrengést (ez a jelzés mellekeit másolatban — 4. 

ábra — is látható), azután 5'1 45m-; 7'1 40m és 7h 50m-kor.* 

Az első földrengés a különböző observatoriumok jelzései szerint az 

alább megnevezett időben mutatkozott. 

Moncalieri... ___ ... 6 h 22 m — s Plaisance ... .... 6 h 23 m -— s 
Bologna ... ... 6 « 22 « 50 « Nervi (Ligure) ... ... 6 « 24 « — « 
Milano ... ... ... 6 « 23 « — « Firenze (Florencz) 6 « 25 « — « 
Cremona ... ... 6 « 23 « — « Yelletri (Róma) ... 6 « 26 « — « 
Parma ... ... ... 6 « 23 « — « 

Natúré, vol. XXXV. Nro 907. pag. 462. 
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Az első földrengést követő napokban készítettem egy ingát, a mely egy 

meghegyezett es kis súlylyal megterhelt írónból állott, az inga vagyis a czérna 

hossza körülbelül egy méter volt. Az inga alá finom homok hiányában, 

lisztet hintettem. Miután a szobámban elhelyezett ingát, a lépések miatt 

igen érzékenyre beállítani nem lehetett, ezért ez a földrengések leg¬ 

nagyobb részét nem is jelezte; márcz. 11-én d. u. 3 órakor azonban, a midőn 

erős kiütést adott, mintegy 2 cm.-nyi nyomot hagyott hátra a lisztben 

DK—ÉNy irányban. 

A felállított pénzoszlopok a kisebb rengéseknél helyezetüket nem igen 

változtatták meg, ugyanígy a felfüggesztett képek sem. 

Az 1887. évi febr. 23-iki földrengés terjedése.* 

Helyi idő 

Nizza : 
Greenvichi idő Tartama 

Távolság Idő gyorsaság 
mrfdben perez 11011,11,611 

Nizzától P6rf6n- ként 

h. m. s. h. m. S. 

(1) 5 59 0 a. m. 5 30 0 1 | 55 secs. 

(2) 6 10 0 5 41 0 1 1 25 intens. 

(3) 8 30 0 8 1 0 5 ? 

(4) 11 15 0 p. m. 22 46 0 10 ? 

Marseille : 

(1) 5 55 0 a. m. 5 33 40 90 secs. 100 373 30 

6 5 0 5 43 40 15 « 100 27a 37 

Turin: 

(1) 6 22 0 5 32 0 100 2 50 

(2) 6 31 0 5 41 0 100 ? 

(3) 8 53 0 8 3 0 100 2 50 

Basel: 

(1) 6 47 5 34 5 270 í 67 

Paris: 
(1) 5 45 0 5 35 30 420 572 76 

Greenwich : 

5 

5 

38 

4o 

0 

0 

20 secs. 650 

650 

8 81 

4? 160? 

6 0 0 

7 40 0 

7 50 

* Natúré 1887. vol. XXXVI. No. 920. p. 151. 
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A vasút megtesz kb. 60 angol mértföldet egy óra alatt, mig a földrengés 

a táblázat értelmében Párisig egy perez alatt 7 6 mértföldet, Londonig 81 

mertföldet. 

A földrengés sebességének összehasonlító mértéke Prestwich geológiája 

szerint: 

1887-ben Nápolyban ... ... ... 9 angol rnrfd. m.perczenként 
/ 

1834-ben az Egyesült-Államokban 32 « « « 

1869-ben Cachar (Indiai ... 83 « « « 

Hol volt a földrengés kiindulási pontja, vonala s területe, ezt a későbbi 

pontosabb adatok fogják kimutatni. 

8. A földrengés valószínű oka. 

Ezen földrengések tüneményeinek megmagyarázásához úgy a laikusok 

mint a tudomány emberei közül többen hozzászólottak. Falu a íelsö-olasz- 

országi földrengést azon feltevéssel akarja kimagyarázni, hogy a föld 

belsejében az izzó hullámok odacsapkodnak a föld szilárd kérgéhez; 

Flammarion, hogy a tenger vize hozzáférközött a föld belsejében levő 

roppant forró rétegekhez és az így keletkezett gőzrobbanás lenne okozója 

ezen földindulásnak; mások pedig azt ajánlották, hogy a Vesuvot mellinittel 

robbantsák szét és ez által a föld belsejében levő nagy feszélylyel biró gőzök¬ 

nek utat nyissanak. 

Az egyik azt hiszi, hogy a földrengés kiindulási pontja Porto-Maurizio 

mellett a tenger alatt egy pontban keresendő, mások, hogy Savona mellett 

van az u. n. epicentrum. 

Mindezen következtetések koraiak és biztos alapot nélkülöznek, nem 

egyebek hypothesiseknél. 

Némely földrengések szoros összefüggésben vannak a vulkanikus erup- 

tióval, de a földrengések nagyobb része ezekkel összefüggésben nincsen, 

így ezen felsőolaszországi földrengésnek már a nagy kiterjedése mutatja, hogy 

nem vulkanikus eredetű, hanem egy nagyobb és hosszabb területről indúlt 

ki. Heim zürichi tanárnak és másoknak kutatásai szerint a legtöbb földren¬ 

gésnek legvalószínűbb oka, a föld kihűlés folytán a földkéreg lassú emelke¬ 

dése és sülyedése, összehúzódása. 

Annyi bizonyosnak látszik, hogy a földrengésekre befolyással bir a 

föld és a nap helyzete vagyis ezeknek vonzása, de ez korántsem bizonyít 

Falb theoriája mellett. W. Thomson vizsgálatai és kutatásai szerint a szilárd 

földkéreg is, a holdnak periodikusan változó vonzása által, alakváltozást 

szenved és kimutatta, hogy még akkor is változtatná alakját, miként a 

tengernél az apály s dagály, hogy ha a föld aczélból vagy üvegből állana, 

csakhogy ez esetben kisebb mértekben. 

Tehát az egész földfelület oscillál, miként a tengerfelület, de kisebb 

(155) 



l214 l)T POSEWITZ TIVADAR : 

mértekben és ezen periodikusan, a hold és a nap állásától függő változások¬ 

ban egy oly tényezőt találunk, a mely elősegíti a földréteggyüremkezéseket, 

előidézi a feszültségeket és a szétrepedést. 

Ezért némileg indokoltnak látszik, ha azon időben, a midőn a hold s a 

nap földközelben vannak, a földrengések gyakoribb föllépését várjuk, mint a 

mikor a hold és a nap földtávolban vannak. 

ÚJABB FÖLDTANI FELFEDEZÉSEK BORNEO SZIGETE 

ÉSZAKKELETI RÉSZÉBEN. 

Dl-. POSEWITZ TlVADAR-tÓl. 

Borneo szigetének északkeleti része nyugaton a Sipitok és keleten a 

Sibuco folyók (5. illetőleg 4. ész. szélességi fok) közt, mely azelőtt Burnei és 

Pulu szultanátusokhoz tartozott, a nyolczvanas évek eleje óta 30000 négyzet 

mertíöldnyi kiterjedésben a «british North Borneo company# birtoka, és. 

közönségesen «Sabah»-nak neveztetik. 

Mielőtt a nevezett angol kereskedelmi társulat birtokába ejtette ezt a 

területet, belseje teljesen ismeretlen volt és a térképeken csupán csak a 

partvonalak, és ezek is részben hiányosan, továbbá a folyók torkolatai, valamint 

csupán csak azon hegységek voltak berajzolva, melyeket a hajóról látni és 

a melyek lielyezetét meghatározni lehetett. 

A nyolczvanas évek eleje óta azonban rövid idő alatt megváltoztak a 

viszonyok. Bátor kutatók egész sora, kiküldve a fent említett társulat által, 

beutazta minden irányban az újonnan szerzett birtokot, úgy hogy máig a 

legdélibb fekvésű Bent province kivételevei az egész területet földrajzi tekin¬ 

tetben elég jól ismerjük. 

Mi ezen kutatások földtani vívmányait illeti, azok csekélyek ugyan, 

mivel az utasok többnyire hivatalnokok, és nem szakemberek valának, de 

tekintve, hogy egy eddig teljesen ismeretlen vidékre vonatkoznak, az általuk 

szerzett adatok mégis nagybecsüek. 

Újabb időben az utazók közül geológiai tekintetben első helyen emlí¬ 

tendő Frank Hutton, ki mint «mineral explorer» a társulat szolgálatába 

lépett. Szaktanulmányainak bevégzése után 1881-ben leutazott Borneoba 

állását elfoglalandó, de már rövid két évi működése után meghalt élte 

huszonharmadik évében, 1883-ban lőfegyverének véletlenül történt elsülése 

következtében. 

Hátrahagyott geológiai följegyzései nagybecsüek, mivel Borneo ezen 

vidékének földtani képét a főbb vonásokban megadják és azt mutatják, hogy 

eme nagy sziget geológiai alkotása nagyjából minden részeben ugyanaz. 
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Tudjuk, hogy Borneo legmagasabb hegysége a 13,688' magas Kina- 

balu 8000' magasságig érő mellékhegységek által környezve a sziget Ek-i 

csúcsán fekszik. Itt regi eruptív kőzeteket, gránitot, syenitet, zöldkövet talál¬ 

tak, részint szálban, részint pedig a folyók kavicsában. Ezeket a régi kőze¬ 

teket a kristályos palák egy zónája környezi. A Kina-balutól DDNy-ra, a 

Lábuk folyó medrében Hutton a kavicsban csillámpalát és quarzitokat 

talált, s még tovább fölfelé egy quarzeres szürke palakőzet (régi palafor- 

mátió ! ?* volt észlelhető. A Kinabalutól E-ra fekvő Marudu folyó kavicsában 

hasonlókepen kristályos kőzetek fordulnak elő, úgy szintén pyrittartalmu 

quarzeres régi palakőzetek. A «serpentinformátió#** is ki van itt fejlődve, 

nevezetesen Benkoka kerületében (D-re és I)k-re a Mazudu-öböltől), a hol 

egy egész dombvonulat ebből a kőzetből áll, a melynek főcsúcsa a Menta- 

posa. Előfordul továbbá a Lubuk folyó középfolyásában, a hol a serpentin 

ugyanabban a minőségben, csak quarzerektől áthatolva szálban észlelhető. 

Ugyanitt vörösvaskőerczet is tartalmaz, a mi analóg a Tanah-Lauti (déli 

Borneo) előjövettel. 

Igen figyelemre méltó azon körülmény, miszerint Borneo eme részé¬ 

ben egy eddig még nem észlelt formátió is előfordul, mely a harmadkorinál 

idősebb, és a devoninál fiatalabb. A legutóbbi időkig ugyanis nem ismertünk 

Borneo szigetéről semminemű sediment-lerakodást a devontól egészen az 

eocénig, és csak nem reg fedeztetett fel Ny-i Borneoban a krétakepződmény. 

A malayi szigetek többjeiről sem ismerünk a devonin és a harmadkorin 

kívül más systemát, kivéve Szumatra és Timor szigetekről a culmhoz tar¬ 

tozó kőzeteket, s meglehet, hogy Ek-i Borneoban az újonnan fölfedezett 

formátió is ide lesz sorozható. Hutton négy különböző vidéken találta e kép¬ 

ződményt, meg pedig az ENy-i part mentén Cap Caliga és Cap Sampang- 

mangio közt; továbbá a Marudu folyó felső részében, a Kinabalutól E-ra; 

a Kinabatangan alsó részében es vegre a Lábuk folyó felső vízkörnyékén 

(a Kinabalutól DDk-re). Ez utóbbi vidékre vonatkozólag az ő saját szavai, 

hogy az ember itt újból egy homokkőformátióban áll, mely azonban sokkal 

régibb mint a parti (harmadkori) homokkőformátió, mely sokkal fiatalabb. 

Eme «regi homokkőformátiót» sok helyen váltakozik mészkövekkel. 

Maga a homokkő sokkal kisebb mértékben vastartalmú, mint a fiatalabb; 

de különösen jól ismerhetők fel a «régibb mészkövek», a melyek könnyen 

különböztethetők meg a fiatalabb (harmadkori) korallzátonyoktól: a régi 

kemény, kekes színű mészkövek pyrittel és helyenkint quarzerekkel vannak 

áthúzódva, sőt meg néha chalcopyrit is van belejök hintve. Ezen mészkövek 

* Ez a legújabb kutatások nyomán alighanem devonkorabeli. 

** A. serpentinek és a velők össeköttetésben előforduló Gabbro kora Borneo 

szigetén még nem állapíttatott meg. (Szumatra szigetén fiatalabbak a culmnál.) Ek-i 

Borneo alighanem ama terület, a hol sikerülni fog ezt a kérdést megoldani. 

(157) 



D' POSEWITZ TIVADAR ! 216 

tehát ércztartalmúak, mi által szintén különböznek a harmadkori korall¬ 

zátonyoktól. Helyenkint váltakoznak továbbá zöldes és vöröses jól hasítható 

palákkal. 

A homokkő vagy fedőjükben fordul elő, vagy váltakozik velők és réte¬ 

gei gyakran többé-kevésbbé meredek dőlést mutatnak. 

Eme mész- és homokkövek tehát egészen sajátos petrographiai összetétel¬ 

lel bírnak, minek következtében a harmadkoriaktól elválasztandók. 

Kövületeket eddig nem találtak bennök, úgy hogy ezek hiányában 

koruk még bizonytalan. 

A harmadkori formátió (eocen, HuTTON-tól parti homokkőformátiónak 

is nevezve) az északnyugati part hosszában nyúlik el Labuan szigetétől egészen 

Ivaliga fokáig, körülövedzi azután mint alacsony dombvidék a Marudu-öblöt — 

több helyen mutatkozik továbbá az északkeleti part mentén — és hatalmasan 

van kifejlődve a Kinabatangan folyam felső vidékén, hol széntelepeket is 

tartalmaz. 

Miután főbb vonásaiban Borneo többi részeiben előforduló eocen-lera- 

kodásokkal megegyez, ezen a vidéken is könnyen felismerhető. 

A vastartalmú, finomszemű, szenet is tartalmazó homokkövek váltakoz¬ 

nak palás agyaggal, a mely utóbbi helyenkint telepekben agyagvaskőgumókat 

foglal magában. Ezeknél fiatalabbak a korallzátonyok, a melyek sok esetben 

egészen a tengerpartig húzódnak. 

Fiatalabb harmadkori rétegek sem hiányoznak azonban. Amaz alacsony 

dombvidéken, mely a Kinabatangan folyam menten a Quamut folyó besza¬ 

kadásán alul terül el, fiatal harmadkori homokkövek fordulnak elő szálban, 

imitt-amott szénnyomokat tartalmazván; és míg egyrészt a diluvium feküjét 

képezik, addig másrészt az eocen rétegeket borítják. 

A diluvium, úgy látszik, meglehetős nagy elterjedéssel bir. A Kinoram 

folyótól K-re egy igen terjedelmes fensíkot találunk, mely folyami kavicsból, 

plutói és metamorph görgetegekből áll, melyeket egy kovasavas kötőszerrel 

ragaszt össze. Ugyanazon jelleggel bir a Kinabatangan folyam síksága a 

középfolyásában, valamint a Danou síksága is délre és délkeletre a Ivinabalu- 

tól, a hol mindenütt ugyanazt a •conglomeratot találjuk, melyet Hutton 

Ivinoram-conglomeratnak is nevezett. 

Alluviális képződmények, nevezetesen a mocsaras alföld minden folyó 

alsó régiójában fordul elő. Különösen ki vannak fejlődve e mocsarak a 

Sugut, Lábuk és Kinabatangan folyóknál. Utóbbinak a három karja 

hatalmas deltát képez, mely 40—50 angol mértföld széles, és 20 angol 

mértföld hosszú, nagyon mocsaras és számos mellekéi- által átszelve. Az 

árapály visszahatása utóbbi folyóban, valamint a Lábukban is 20 angol 

mértföldre terjed. 

De még a sziget belsejében is találkozunk kiterjedt mocsarakkal; így 

vannak pl. a Kinabatangan-tól délre két helyen nagy mocsarak, melyek 
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Hutton-í akadályozták innét a szomszédos Segamali folyóhoz való átha¬ 

tolásában. 

A mi a Sabaliban előforduló használható ásványokat illeti, ugyanazt 

mondhatjuk mind Borneo legnagyobb részéről. Nagyban reménykedtek, hogy 

majd gazdag ásványtelepeket fedeznek fel, de a vizsgálatok többnyire csak 

negatív eredménynek voltak. 

Antimonérczekre kutatott Hutton a Marudu és Lábuk folyók vidékein, 

a nélkül azonban, hogy csak legkisebb nyomát is felfedezhette volna, daczára 

annak, hogy a benszülöttek vallomásai szerint ezen érczeknek itt kellett 

volna előfordulniok. 

Sok hónapon át kutatott Hutton továbbá rézérczekre. 

A Kinoramfolyó környékén (EEk-re a Kinabalutól) talált ugyan rez- 

és vaskovandtartalmu mészköveket, de mennyiségök sokkal csekélyebb, sem¬ 

hogy fejthetők lennének. 

Arany telepeket sem talált Hutton és csak későbben halála után 

mutattak ki aranyat a Segamali folyó területén, miről azonban még nem 

tudjuk, vájjon bányászása kifizetné-e magát. 

Petróleumra is kutattak, egy fúrlyukat a Sekuati folyó mellékén lehajt¬ 

ván, a mely alkalommal petróleumot ugyan nem, hanem helyette egy szén- 

telepet találtak a mélyben, mely a Labuanihoz hasonlít. 

Különben is úgy látszik, hogy legalább mostanig a szén az egyedüli 

használható anyag, mely a B. N. B. C. birtokán nagyobb mennyiségben 

találtatott, megjegyzendő azonban, hogy a szénkutatások még alig vették 

komoly kezdetöket. Gazdag szénterületet talált Hutton a Kinabatangan 

folyam felső részében, Pinungah fölött, hol a kibúvások több ízben észlel¬ 

hetők a mélyen bevágodott folyam partjain. 

Összegezve az előbb mondottakat, látjuk, hogy Ek-i Borneoban is a 

geológiai viszonyok ugyanazok, mint e nagy Szundasziget egyéb részeiben; 

csakhogy itt meg egy eddig nem ismert uj palaeozoi képlet lép közbe, mely 

valószínűleg carbonkori és különösen alsó osztályában mint culmmészkő 

van erősen kifejlődve. 

Vulkán Borneo szigetén. 

Legújabb időben nyugati Borneoban van Schelle indiai bányamérnök 

fedezett fel ónérczre való kutatásai közben egy kis vulkánt. A vulkáni kőzet 

apró mállott törmeléke vezette őt reá. 

Eme felfedezés annál érdekesebb, minthogy eddig Borneo szigeten 

általában még nem ismertünk vulkánt. Sem az utazók és hivatalnokok, sem 

pedig a benszülöttek nem emlékeztek meg arról, hogy Borneoban a történeti 

időid )en valaha vulkáni eruptió történt volna. 

Csak a 13,698 láb magas Kina-balu (=cliinai asszony) hegyről még 

nem tudták bizonyosan, vájjon vulkánnak tartható-e vagy sem. 
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Jtjnghuhn « Java» czímű munkájának második kötetében a 851. lapon 

felemlíti ugyan ezt a hegyet is az indiai archipelagus vulkánjainak felsorolása 

alkalmával, de megjegyzi egyszersmint azt is, hogy a Kinabalu a rendelkezé¬ 

sére állott rajzok után Ítélve nem kúpalakú. Spenser St. -John, ki legmaga¬ 

sabb csúcsát lS58-ban megmászta, fölemlítette (Journal of the r. geogr. 

soc. of London 1862. évf. 221. lap), hogy csúcsa syenites gránitból áll, és 

hasonlót mondott (Cosmos di guido cora, vol III. 292. lap) Bővé is. Azon¬ 

felül St. John, Bove, és Hutton rajzai is mutatják, hogy a Kinabalu tábla¬ 

hegy s hogy ennélfogva bajosan tartható vulkáni eredetűnek. 

S ennélfogva ama kis vulkán, a Melabu, melyet van Schelle fedezett 

fel, jogosan tartható ez idő szerint egész Borneo szigeten elsőnek.* 

E kis vulkán Ny-ra fekszik a Bawang hegységtől a montradói kerület¬ 

ben, kb. 65 kméternyire a tengerparttól. Magassága a kúp tövétől számítva 

75 meter. Alakja a letompított kúpé és lelapított kúpja semmivel sem 

mutatja az egykoron létezett krátert. A kúp lejtésének foka a tövénél 

15—26°, feljebb a kúp közelében azonban 27ü. A kúp bázisa a délkeleti 

oldalon mutatkozó kis eltéréssel köralakú és félátmérője 1050 métert tesz 

ki. Nyugati és déli oldalán néhány tölcséralakú alig néhány méternyi kerü¬ 

lettel biró süppedés van, s csak a déli oldalon van egy tetemesebb 64 méter¬ 

nyi mélyedés, a hol egyszersmind egy a hegy csúcsától egészen a tövéig erő 

mely szakadás is látható. 

A vulkán a "régi palaformátió» területén fekszik, mely devonkoru és 

agyag-, meg felsitpalákból, valamint quarzhomokkövekből áll. Utóbbiakat 

a vulkán közvetlen szomszédságában telérszerüen finomszemü gránit töri át. 

A devonkorú rétegek úgymint másutt, itt is erős zavargásokat mutat- 
/ 

nak, de csajiásuk általában KNy-i, dőlésök pedig majd E-i, majd pedig D-i, 

változó szög alatt és a település eme megzavarodása megelőzte a vulkán 

keletkezését. 

A vulkán kitörése egyféle kőzetet, még pedig egy szürkés amphibol- 

andesitet szolgáltatott. Lávaárjai részint a kúpjáról húzódnak le, részint 

oldalvást törnek ki, helyenként padozottságot es fluidális szerkezetet mutat¬ 

ván. Eme szilárd kőzetű lávaárak azonban igen alárendeltek a laza vulkáni 

törmelékkel szemben, mely vulkáni hamu, lapillik és bombákból áll ; utób¬ 

biak dió-, egész gyermekfejnagyságúak, míg előbbiek rendesen barnás vasas 

agyaggá decomponálódtak. 

A vulkán eredetileg magasabb lehetett, és valószínű, hogy a mostani 

lapos teteje a kráter beomlása által keletkezett. 

Korára nezve nem mondhatunk semmit, minthogy fiatalabb üledékes 

kőzetek hiányoznak. 

Hasonló viszonyokat találunk nyugoti Szumatrának nemely vulkán- 

* Leírását nagyjában van Schelle közlése után adom. 
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jártál. Az itt előforduló Bunongtiga és Batu Beragung amphibol-andesit, vala¬ 

mint az Atan, Kulitmanis, Bikit duva és Tanah Garam bazaltvulkánok szin¬ 

tén csak miniatűr nagyságúak és régibb kőzeteken törtek át. Az Ataz és 

Kulitmanis vulkánok syenitgránit-ből bukkantak föl. Koruk meg van álla¬ 

pítva és Verbeek a fiatalabb miocén, vagy pedig a plioczebez számítja 

őket. (L. topogr. geol. beschryving van een gedeelte von Sumatras West- 

Kust door B. D. M. Verbeek. >169. lap. 

Megemlítendő vegre még, bogy van Schelle a még ismeretlen Bajang 

hegységben bazaltlávákat is talált, úgy bogy nyugoti Borneoban meg más 

egyéb vulkánok felfedezését várhatjuk. 

LIVEING H. EDWARD BÁNYAMÉRNÖK «AZ ERDÉLYI ARANY 

BÁNYÁSZATRÓL*.* 

Miután szerző újabban néhány hónapig tartózkodott Erdélyben, hiszi, hogy 

ezen ország aranybányászatára vonatkozó rövid jegyzetei, a Társaság némely tag¬ 

ját érdekelni fogják. 

Erdélynek azon része, mely Kolozsvár, Gyula-Fehérvár s Déva közt fekszik, 

közönségesen az «Erdélyi Erczliegység»-nek neveztetik. Már régen ismeretes volt 

ásványgazdagságáról, de különösen az aranybányáiról, melyek már most is legter¬ 

mékenyebbek Európában. Az egész ország hegyes, a hegyek között több 4-000 láb¬ 

nál is magasabb. Számos völgye főkép a Maros és Körösbe nyílik, mely folyók 

a Tisza által a Dunába ömlenek. A hegyek legnagyobb része erdővel van fedve ; 

földművelést csak szűk határok közt tíznek. 

A geológiai szerkezet. 

A vidék geológiai szerkezete igen változatos. Éjszakon — tetemesen 

kifejlődve — gránit fordul elő, körülvéve metamorpalával, kristályos mészszel és 

egyéb elváltozási kőzettel; de az Erczhegység középtáján a hegyek nagyobb része 

eocen és neocom képződményből áll. Ezek közt eruptivkőzet jelentékeny tömeg¬ 

ben fordúl elő, nagyobbrészt trachyt, kisebbrészt bazalt, a mit tufák s vulkáni 

conglomeratok réteges kiképződésben követnek. 

Az arany (kivéve a mi homok- vagy kavicsban fordúl elő) mindig ezen 

eruptivkőzetek társaságában találtatik. Telérben van, de ez leggyakrabban igen 

kicsiny, ritkán haladván meg vastagságban 1 lábat, sőt több esetben a vastagság 

csak nehány hüvelyk, sőt ennél is kevesebb. Verespatak határában ilyen telér 

nagy számmal fordul elő, vagy 100 ismeretes, a melyeket egy (a Szent-Kereszt) 

. 

* Ezen értekezést 1886 felír. 13-án (Newcastle-upon-Tyne) az észak-angol- 

országi bánya- és gépészmérnökök társaságának ülésében olvasták fel, s megjelent 

a öTransaction of the North of Englancl Institute of Mining and Meckanical Engi- 

neersn 1886 áprilí füzetében «Transylvanian Gold Mining» czímmel. 
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altárna szel keresztül. A telérek itt quarz-trachytban vannak kiválva, mely 

helyenként tufába vagy eonglomeratba megy át, a mely sajátságosán likacsos és 

mállott, tele vaskéneggel, mi ennek tömegében finoman van eloszolva. A telérek 

felette szabálytalanok úgy vastagságban mint kiterjedésben, de még inkább az arany- 

tartalomban. Az arany a telérekben vagy magában van, vagy pedig quarz, pyrit, 

calcopyrit, ealcit, spkalerit, galenit s tetraedrit társaságában, ritkábban rodonit 

s pyrargirittal, míg Nagyágon és Offenbányán tellurral vegyülve képezi a nagyágit 

vagy sylvanit ásványokat. Az arany gyakran kőzetben is el van hintve, úgy hogy 

azt érdemes a telértől jobbra balra, néhány lábnyira fejteni és belőle az aranyat 

kihúzni. Ez különösen ott tehető, a hol a mellékkőzet likacsos, vagy pedig a hol a 

telérek egymást keresztül szelik, ilyen helyeken a kőzetben terjedelmes tömzsfejtés 

nem ritkán található. 

Az aranyat elég gyakran találják a telérek űrjeiben, gyönyörűen kristályodva 

néha hexaéderben, máskor liexaéder- és oktaéderben, de gyakrabban képez leve¬ 

les huzalos halmazokat, Verespatakon nem ritkán gyönyörű aranyásványok talál¬ 

hatók.: Az egész környék aranya jelentékeny mennyiségű ezüstöt tartalmaz, sok¬ 

kal többet mint az ausztráliai vagy kaliforniai arany; de az arány erősen változik. 

Előadó maga tett több meghatározást azon eredménynyel, hogy az arany finom¬ 

sága 23 karattól lement 13‘ 2 karatig, ezen utóbbit egy olyan fémaranyban találta, 

mely quarzban fordult elő Vulkojon Zalathna mellett. Az ezüst ily nagy tartal¬ 

mánál fogva az arany majdnem fehér. Az átlagos aranytartalom ezen a vidéken 

16—17 karainak mondható. 

Aranyat találnak több helyen másodlagos fekhelyen is, homok és kavicsban, 

ilyenre nézve legjelentékenyebb lelőhely Szászpián és Oláhpián Segesvár közelében. 

A kavicsréteg vastagsága tetemes. A Marosvölgy déli részében a partot képezi s lát¬ 

szólag jégkorszaki eredetű. A quarzon kivül gránátot is találni benne. Mosás 

által kevés aranyat szolgáltat, mely benne durvább szemekben fordul elő szép 

sárga színnel, mi valószínűleg 22—23 karainak felel meg. Szintén ismeretes ilyen 

arany az Abrud, Aranyos, Kőrös és egyéb patakok völgyében ; néhány oláh nyáron 

át foglalkozik is aranymosással, használván ezen czélra kis lejtős asztalt és egy 

kézi teknőt. Egy napon, ha jól megy a dolog 1 frtot szerezhet. De az így nyert 

arany a bányaművelés által nyerthez képest elenyészőleg csekély. 

Története. 

Erdélyben a bányászatot már igen régi időkben űzték. Ezen ország része volt 

a régi Dáczia királyságnak, melyet Traján Kr. u. 107-ben foglalt el és római pro- 

vinczia maradt 270-ig, midőn Aurelián alatt a rómaiak kivonultak. Ezen idő alatt 

-— úgy látszik — nagyban dolgozták fel az aranyat; nem csak a patakok medré¬ 

ben lévőt mosták, hanem később a telér-bányászatot is nagyban űzték, még pedig 

némely adat szerint oly gondatlan módon és fecsérlően, hogy a főbb bányák keze¬ 

lését a császárok később maguk vették kezükbe, de azért mégis megengedték, hogy 

magán vállalkozók új bányákat kutassanak és nyissanak. 

Verespatak és Abrudbánya vidékén sok érdekes lelet bizonyít a római ura- 

Miként erről a M. N. múzeum példányai meglepőleg tanúskodnak. (Szabó.) 
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lom mellett, ezek közül talán leginkább figyelemre méltó, egy nagy kraterszerű 

kivájás a «Csetatye Maré* hegytetőn, mit a római bányászok ástak; úgyszintén 

Vulkojon egy nagy quarztelérben egy kőfejtés, mely egy tátongó nyitásban 

maradt fenn azon hegyekben és már mérföldekről szembe ötlik. Ezeken kivül több 

bánya van, melynél vésővel és kalapácsosai az oldalokat simára faragták, mi a római 

eredet egyik biztos hirdetője. Ilyen van Rudán is. E bányák nagyobb részének ter¬ 

mékei között, nagyszámmal találtak időről időre római ezüst- és aranypénzt. Szer¬ 

zőnek is van birtokában egy ezüstpénz Claudius idejéből, melyet a Csetatyeban 

találtak Yerespatakon, és egy másik Plautilla Augusta idejebeli Budáról. 

Verespatakon több, római feliratokkal ellátott tábla látható, a házak falaiba 

építve. E hely a rómaiak idejében, Alburnus Major néven volt ismeretes. 

Sok régi salak is van több helyen, miből az látszik, hogy a rómaiak 

valami olvasztási módot használtak arra, hogy az aranyat a pyrites érczekből kivá- 

lászszák, melyekből egyszerű zúzás és mosás által a kiválasztás nem sikerült. 

270 után, midőn a római hatalom Erdélyben megszűnt, a bányászati ipar fokon¬ 

ként alászállott. A 270 utáni zavaros időkben (270 — a 11-ik század második feléig) 

Erdély színhelye volt az osztrogótok, lmnnok, longobárdok, magyarok és kúnok 

s egyéb Nyugateurópa felé nyomuló népek csatározásainak, úgy hogy valószí¬ 

nűtlen, hogy a bányászat virágzó állapotba jöhetett volna, míg csak Erdély nem 

egyesíttetett Magyarországgal 1078—95 között, midőn ismét valami kis béke- s rend¬ 

nek örvendhetett, és ezen idő óta a mai napig, az aranybányászat szépen, folytonosan 

űzetett, jóllehet, kisebb mértékben mint a római időkben. Valószínű, hogy a rómaiak 

a leggazdagabb és legliozzáférhetőbb helyeket kiaknázták, mert az aranyércz java 

a hegyek felső és középső részeiben volt és a telérek, úgy látszik, nem igen tartalma¬ 

sak nagyobb mélységben, legalább ott ez az uralkodó nézet. Mégis megjegyzendő, 

hogy seholsem kísérlették meg a telep művelését az altárnák szintje alatt, mint¬ 

hogy a vízemelésnél még széliében folyton igen kezdetleges készüléket használnak. 

Bányászata. 

Erdélyben mai napság is a bányászat és az aranyércz kezelési módja még 

nagyon kezdetleges és ha ugyan valamit, úgy csak keveset különbözik a középkor¬ 

ban használt eljárástól. Mostani népességéről mondhatni nagyban, hogy egy har¬ 

madrésze magyar, két harmadrésze oláh vagyis román ; ezen utóbbiak azt képzelik, 

hogy a római gyarmatosoktól származnak, egy nyelvét beszélik a latinságnak és 

majdnem kizárólag ők azok. kik a bányászatot űzik. A bányászati törvények igen 

kedvezők és azok, mellett kis szerencsével könnyű boldogulni. Ha valaki 

azt hiszi, hogy bizonyos telken nemes érczet találhatna, négy forint lefizetés 

mellett a helyi hatóságoknál kér egy szabadkutatási engedélyt, mi őt feljogosítja 

ásványkeresésre egy oly körben, melynek sugara 465 yard (rőf), azon ponttól kiin¬ 

dulva, melyet maga választ, feltéve, hogy a kérdéses telket ugyanilyen czélból már 

más valaki le nem foglalta. Szabadságában áll egy vagy több kutatási engedélyt 

venni 4 frt évi dij lefizetése mellett. E működésében mindig óva van és ha neta¬ 

lán eredményre jut, akkor egy vagy több állandó jogot nyerhet, vagy bányatelket, 

a mint nevezik és a melyeknek köbtartalma egyenként 36 «acres», — de ez eset¬ 

ben a kért bányaterület helyzetét és nagyságát vázlatosan feltüntető tervet kell 
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a hatóságnak bemutatnia. E bányatelkek lefelé végtelen mélységig mennek. 

Yerespatak környékén sajátságos helyi törvényszabályok vannak. Itten gömbszerű 

tömegeket engedélyeznek és mivel nagyon sok vállalkozó van és nagyon tökélet¬ 

len terveket nyújtanak be, rendkívüli bonyodalmak és folytonos viszályok kelet¬ 

keznek. Itt 2 Q mfd.-nyi területen mintegy 300 bányásztársaság van, ámbár csak 

egy kis részük dolgoztat ténylegesen. Sokszor csak 3—4 tagból áll a társaság 

és közösen koczkáztatnak 3—4 száz vagy ezer forintot egy vállalatba, épen annyit, 

a mennyit az osztrákok és magyarok az állami sorsjegy vásárlásokra szoktak for¬ 

dítani. Rendesen megtesznek maguk közül egyet igazgatónak, hogy ez megindítsa 

a munkát, a ki aztán azon kezdi, hogy vesz egy szabadkutatási engedélyt, vagy 

még gyakrabban egy régi elhagyott bányát. A tőke fő részét arra költik, hogy 

különböző irányokban kutatnak, vagy pedig a már meglévő bányákban az ácsola- 

tot kijavítják. Ha szerencsések és esetleg áldás üt be, a bánya jövedelmez és tiszta 

jövedelmük sokkal nagyobb mint a mennyit beruháztak; de a mint a haszon egy 

részét nem teszik félre újabb feltárásokra, a vállalat megbukik, mihelyt a telér 

meddővé válik vagy a mellékkőzetbe jutnak. A verespataki hegyek annyira keresz- 

tül-kasul vannak fúrva, hogy messziről a szó szoros értelmében tengerinyúl- 

fészekre emlékeztetnek. 

E sok apró bánya mellett nagyobbak is vaunak, ilyen a Nándor-bánya 

a Yerespatak völgyében és a Valea Verde-bánya a hasonnevű völgyben ; mind¬ 

kettőt odavaló társaságok művelik. A bánya termését gondosan összekeverik, hogy 

lehetőleg egyöntetűvé tegyék, s aztán annyi részre osztják, a hány részvényes 

van ; ezek a reájuk eső részt magánzuzóikba szállítják keskeny kocsin, melyet 

ökrök húznak. E kocsi mintegy 8 mázsa érczet bír el és jóllehet majdnem egészen 

fából van, mégis feltűnően tartós, daczára hogy az utak igen rosszak és merede¬ 

kek. A magasabb és kevésbbé hozzáférhető bányákból az érczet kosarakban vagy 

lóháton szokták a völgybe lehozni, mi egy igen kezdetleges és mellette költséges 

módja a szállításnak. A bányamunkáltatás költségeit, azaz a kiadást a napszám, 

lőpor és egyéb anyagra a részvényes fizeti, arányosan részvényeik száma és a 

kapott érez mennyisége szerint. Az igazgató és a bánya többi tisztje szolgálataik 

fejében rendesen részvényeket kapnak. Azon részvényesek, kik távolabb laknak, 

avagy a kiknek nincsenek zuzóik, érezőket eladhatják hetenként nyilvános árveré¬ 

sen a bányánál, és rendesen a többi részvényesek veszik meg. 

Az aranyat rendesen 3 osztályba osztják, az 1 -ső a színarany ásványpéldá¬ 

nyokban ; 2-ik a foncsor arany, mely oly finoman van a kőzetben elhintve, hogy sza¬ 

bad szemmel nem látható, de egyszerű zúzás és mosás által kiválasztható a zuzók- 

ban ; a 3-ik a maraarany, mely össze van keveredve pyrittel és attól csak olvasztás 

által választható el. Ha színaranyat találnak látható alakban, a kőzetet gondosan 

félreteszik és kézzel zúzzák vasmozsárban egy kevés higanyt téve hozzá; a képző¬ 

dött foncsort mossák és egy tégelyben hevítik, hogy a higany eltávolodjék. —- Az 

aranyat eladják a társaság javára, az így bevett pénzt rendesen a munkaköltségek 

fedezésére használják, de ha ezen felül marad belőle, azt a részvényesek közt oszt¬ 

ják szét. 

E bányák termése hetenként felmegy 200—300 tonna érezre és tonnája 

a bányában a részvényeseknek 2 forint 50 krajezárjába kerül, mely összeghez szál¬ 

lítási költség fejében a zuzóhoz még 1 frt járul tonnánként; és minthogy ezen 
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zuzók némelyike meglehetős messze van és ezen bányák érczében csak Vb—V« 

unczia 16 karátos arany van tonnánként, a zuzómnnka költségeinek fedezése után 

nem lehet valami nagy hasznuk. E bányák részvényei rendesen helybeli oláhok 

kezeiben vannak, alkalomszerűen adják vagy veszik őket, miután rendes vásár 

nincs. 

Verespatakon legnagyobb az állami Szent-Keresztbánya, eredetileg magán- 

vállalat, melyet még 200 év előtt kezdettek, de most az állam míveli. Belé juthatni 

a már előbb említett altárnán, minek hossza 1'55 mfd. Kezdetben eocen homok- 

kövön megy keresztül, de későbben belemegy azon trachytconglomeratba, mi e 

vidéken az aranyat tartalmazza. Jóllehet ezen altárna által több mint 100 telér 

különböző vastagsággal van átszelve, a melyek némelyikén aztán roppant vájáso- 

kat vittek véghez s ámbár meglehetős mennyiségű aranyat találtak a bányában, 

különböző időkben, még sem mondható, hogy kifizette magát, de az altárna a leg¬ 

mélyebb lévén a vidéken, arra szolgál, hogy a magasabb bányákból a vizet bele 

vezessék. Legnagyobbrészt az volt az oka, hogy ily hosszúra csinálták. Az érczet 

ezen altárnából lóvasúton, Verespatak völgyén leviszik addig, a hol ez az Abrud- 

patakkal találkozik, hol nagy zuzóművek vannak építve. 

A múlt évben az államnak e bányából valami 25,000 frt kára volt, de 

nagyon sok évben majdnem ugyanennyire ment fel nyeresége. Ezen zuzóanyag 

átlag kevés aranyat ad, közelebb nem volt több mint 5 gr. (Ve ozs.) tonnánként 

s azt is mondják, hogy némelykor leszállt 2gr. (Vw ozs.)-ra is. Verespatakon a leg¬ 

több zuzóércz tartalma igen csekély V*—Vs uncziával még jónak mondják, de sok 

érczet dolgoznak fel a zuzókban, melyben nincs több, mint Ve—1/i unczia arany 

tonnánkint. Hogy ezeknek daczára annyi a bányavállalkozó, onnét magyarázható, 

hogy a sokszor talált színarany tartja fenn bennük a lelket. A múlt század végén 

és a jelennek elején találtak nagyszerű színaranyat ezen bányákban, de közelebb 

kevésbbé közönségesek lettek, jóllehet esetleg még most is akad. Ha azon nagy- 

mennyiségű aranyat veszszük tekintetbe, melyet a rómaiak kaptak, és azóta 

mondhatni az utolsó 800 éven át termeltek, nem lephet meg bennünket, hogy 

Verespatak egész vidéke olyan nagy terjedelemben minden irányban ki van vájva. 

Nehány mértföldnyire délkelet felé a Búcsúm völgyben fekszik a «Concor- 

dia»-bánya, a mely bizonyára a legsikeresebben dolgozik a vidék újabb vállalatai 

között. A társaság 25 részvényesből áll, 1876-ban alakult, s az eredeti tőkéjük 

körülbelől 1000 frt (á 80.) volt az egyes részvényesek után. Az első 2—3 évben 

igen csekély vagy egyáltalában semmi hasznuk sem volt, de azon idő óta a bánya 

csodálatosan jól fizet és az egyes részvények jelenlegi értéke 16,600 frt (á 1600). 

A bánya termése 34 részre osztatott, melyből 9-t kaptak a tisztviselők, a többi 

25 pedig a részvényesek közt osztatott szét. Az utóbbi évben egy részvényre jutott 

4000 gr. arany (130 ozs.), 1883-ban 3500 gr. (120 ozs.) némely évben meg még 

több. Az aranytartalom tonnánként ingadozik körülbelül V3 uncziától a legszegé¬ 

nyebben, 1 Vs—1V2 uncziáig a legjobb érczben. Nevezetes mennyiséget kaptak az 

utolsó évben színaranyban is, ez felment 1500 £-re és kevés évvel ezelőtt 

8000 í-nyi értékben találtak 15 LÜ lábnyi térfogatban. — A múlt évben az ezen 

bányában termelt arany összes értéke beleszámítva azt is, a mit a pyritek olvasz¬ 

tása által nyertek, 14,500 -£ volt. Határozottan azonban a leggazdagabb és legérde¬ 

kesebb része egy roppant tömzs, melyet az altárna alatt 240 lábbal mélyebben váj- 
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tak ki, nagy kamarák sora, csigavonalban hajtatván lefelé, úgy hogy azon le lehet 

sétálni. A kőzet likacsos vulkáni conglomerat, melyet sok calcittelér és vékony 

erecske hasít keresztül, a mi aranyat tartalmaz. Ezen kőzet, noha likacsos és 

aránylag lágy, még sincs megrepedezve és így nagy területen szükségtelen az 

ácsolat. Minthogy ezen hányát tetemes mélységben művelik az altárna alatt, újab¬ 

ban lóerővel hajtott szivattyút állítottak fel, mi mellett azonban a legkezdetlege¬ 

sebb fa-kézi-szivattyúk használatával a művelet legmélyebb részében, még most 

sem hagytak fel. 

Néhány mértföldnyire távolabb délfelé vannak a botesi és vulkoji bányák, 

ezeket legújabban egy franczia társaság vette meg, kik amerikai rendszerű s gőz¬ 

erővel hajtott nehéz zuzómtívet állítanak fel, ellátva modern amalgamaló készü¬ 

lékkel. E hányák kétségkívül nagyon jók és okszerű meg takarékos kezeléssel bizo¬ 

nyára fognak is jövedelmezni. Ép így a rudai bányákat (Hunyadmegye) Brad 

közelében a Kőrös völgyében közelebb egy német társaság vette meg, mely szin¬ 

tén újabb gépezetet akar berendezni. Budán a főtelér nagyon vastag, 13—23 láb; 

nagy szög alatt dűl, csapása közel kelet-nyugoti, azon kis völgynek vonalában 

a melyben van. A kőzet zöldkőtrachyt a telér egyik oldalán és trachyttufa a mási¬ 

kon. A telértöltelék nagy részt calcit, de a középrészen 11—30 hüvelyk vastag¬ 

ságban rendesen egy lágy agyag fordúl elő, melyben pyrit és arany van hintve. 

A telérhez négy tárnával jutottak, melyeknek nyílása a völgyben felfelé haladva, 

különböző magasságban van; a legmagasabb 170 yarddal van föllebb, mint a leg¬ 

alacsonyabb. Ezen bánya érczében átlag 10 gr. (Vs ozs.) arany van tonnánként; 

a kőzet lágy és könnyen zúzható. A főteléren kívül még több kereszttelér van, 

melyek ámbár csekélyebb fontosságúak, itt-ott mégis jelentékeny aranymennyi¬ 

séget szolgáltattak. E bányákban mindenesetre nagy mennyiségű jó zuzóércz van, 

melyhez a mostani telérek által jól hozzáférhetni; s minthogy közel oda nevezetes 

barnaszéntelepek vannak, a melyekben a szenet tonnánként 3s. meg nem haladó 

összeggel termelhetni, a zúzás költsége nem fog sokra menni. A szenet azonban 

eddig nem fejtik. 

Még sok más érdekes bánya van a vidék különböző részén, de lehetetlen 

mindazokról megemlékezni, mert értekezésemet nagyon hosszúra nyújtanám. 

A bányászok viszonyai. 

A bányamunkások napi bére * átlag 50—60 kr. De sokszor méterszámra 

van a munka kiadva és olyan kőzetben a mit túlnyomólag találni a Concordia 

* Tekintettel ezen bérre, megemlíthetjük, hogy a sertéshús fontja 2 cl.—2 Vi d., 
a birkahús körülbelül 3 d. Marhahús — hosszú éveken át nehéz munkában elcsigá¬ 
zott ökör némileg élvezhető húsa — fontja 3Va d., csibe 5—9 d. darabonként. 
A buzakenyér fontja 11U d., közel a kenyér jelenlegi ára Angliában. Az oláh bányász 
azonban csaknem kizárólag kukoriczakenyeret vagy pogácsát eszik, az utóbbihoz 
hagymát vagy más zöldséget és néha napján kis szalonnát vesz, de nagy ritkán 
valami más húsneműt. A kukoriczakenyér olcsóbb a buzakenyérnél és jóllehet nagyon 
íztelen, de mégis tápláló. A kunyhók lakói domboldalokon, kis területeken, legtöbb- 
nyíre termesztenek kukoriczát, de a többi mennyiséget a környező síkságról szerzik 
be. Kukoriczájukat leginkább maguk őrlik meg és maguk is készítik belőle kenye- 
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és Valea Verde bányákban, 7s. (id.-ért yardszámra jó árnak volna tekinthető a 

tárnafejtésért 21 Q lábat véve keresztszelvényben, de az emberek ezen esetben 

maguk látják el magukat lőporral és gyertyával. Némely kemény zöldkőben olykor 

azonban 45s.* is volt már fizetve. 

Az oláh bányász nagyon iszákos. Igen nagy mennyiségben fogyasztanak 

szilvából főzött tiszta pálinkát, minek literje 10- -15 kr. (körülbelül IV2—2 d. egy 

pint.) Ritkán dolgozik egy héten többet négy napnál. Hétfőn egyáltalában nem 

dolgozik azért, mert vasárnap éjjel egészen leiszsza magát; és minthogy átlagosan 

minden héten van egy görög szent nap, a mit szintén ünnepnek tart, ez alkal¬ 

mat nyújt neki arra, hogy egy más napot is ivásban töltsön el. Az oláh népnek 

legkisebb előrelátása sincs és télen nagyon gyakran a legnagyobb szükségben van, 

midőn a fagy beálltával a zuzókban a munka szünetel. Egy európai nép sem oly 

babonás mint ők, és mégis ezeket tartják némelyek a régi római gyarmatosok 

utódainak! 

Az arany feldolgozásának módja. 

Kivéve a szabad aranyat és az offenbányai és nagyági tellurérczeket 

és némely vaskos pyrites érczet más helyekről, az összes éi'czmennyiséget e vidé¬ 

ken fából épített, apró zuzóművekben törik össze, a melyeket víz hajt, a mihez 

minden hozzáférhető esést felhasználnak. Verespatak és Abrudbánya környékén 

több mint 500 ilyen zuzómű dolgozik. A zuzóműben 6—12 zuzónyíl van, melye¬ 

ket egy 5—9 láb átmérőjű vízkerék mozgat, a zuzónyíl meglehetős könnyű, ren¬ 

desen nem több IV2 mázsánál, bükkfából van csinálva és kemény kőfejjel felsze¬ 

relve. A zuzóköpü fából van s hasadékait mohhal tömik be ; fenekét, melyre a 

zuzónyilak esnek szintén bükktuskó képezi a rostokkal felfelé állítva. Ezen tuskók 

bizonyos idő múlva igen megkeményednek, azon sok quarzrészecskétől, melyet a 

zuzónyíl bele ver. Az egész köpü meglehetős vastag keresztgerendán nyugszik, de 

azon kivül alig mondhatni, hogy van valami, mi egy jó alapozást megközelítene. 

A zuzóköpü homlokán durva vasrácsozat van alkalmazva, a melyre az összezúzott 

rüket. Meg kell jegyeznünk, hogy azon kívül, amit élelmükre és a sok pálinkára 

költenek, az oláh bányász kiadása mégis kevés. Házadét általában nem fizet, mert 

csak fakunyhóban lakik ; tűzifát pedig aí erdőből kap. Ruházata lehető legegyszerűbb 

és legolcsóbb, van durva dolmánynadrágja otthonn szőtt szövetből, széles bőrtüszőt 

visel derekán, sok zsebbel, gyakran inget sem visel. Télen egyszerű birkabőr-köd- 

ment hord s úton ezt gyapjúval befelé fordítja. Alsó lábszárát s lábát gyapjúkapczába 

csavarja, bőrbocskort visel, szijjal erősítve lábához csizma helyett, mi csak a 

tehetősebbeknek van. Házuk durván négyszögletesre faragott fából van építve s 

hézagai agyaggal kitapasztva; a háztető zsindely, kémény legtöbbnyire nincs, hanem 

a földnek kissé kiemelkedettebb részén rak tüzet, s a füst megtalálja a maga útját 

a háztető zsindelyein vagy hasadékain keresztül. Ezen nép élete kétség kívül nagyon 

nehéz és ámbár a család nem nagy, de az amit télen szükölködés s betegség 

következtében szenved, gyakran borzasztó. 

* Azon bányákban, hol sok szabad arany fordul elő, a munkások a lopást 

széltéban gyakorolják, daczára minden alkalmazott elővigyázatnak. Abrudbányán és 

egyéb helyeken, igen sokan vesznek aranyat és arany ásványt, olyan árakon, melyek 

mellett nekik igen nagy a hasznuk, de a szerzés módjáról nem tudakozódnak. 

Földtani Közlöny, XVIII. k*t. 1888. (167) J5 
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érez egyszerűen bejut egy föld ásott s deszkával béllelt gödörbe. Az érczet előbb 

kalapácsosai törik szét, míg annak nagysága köbliüvelyknól nem nagyobb, és 

akkor a köpübe dobják. A zuzónyilak 20—30 ütést tesznek egy perez alatt. Tizen¬ 

két zuzónyil egy tonna követ 24- óra alatt dolgozik fel. A zuzóban a vízi kereket 

napjában egyszer megállítják és akkor a köpüt kitisztítják; az eltávolított anyagot 

egy durva rostába teszik és a mi azon keresztül nem megy, visszadobatik a zuzó- 

köpübe. A maradékot gondosan összeszedik, hogy a benne lévő aranyat kiválasz¬ 

szák, mert a zúzóvas lassúsága, csekély esése s egyéb tökéletlensége következtében 

az arany legnagyobb mennyisége a köpüben marad vissza. A zúzott anyagot 

a gödörből időnként kiássák és egy lejtős deszkán mossák, melynek végén egy 

kisebb deszka van bevonva posztóval, hogy azon a pyrit és arany visszamaradjon. 

A pyrit, miután attól iszapolás által annyi szabad arany lett elválasztva, a mennyi 

csak lehetséges, a kincstári kohókba küldetik, miután abban még lekötött arany 

van. Az iszapolás által nyert por-aranyat kevés higanynyal egy kis vas- vagy kőmo¬ 

zsárban dörzsölik és miután a még visszamaradó pyritet vízzel eltávolították, a 

foncsort hevítik. Az így nyert arany finomsága körülbelül 16—17 kárát. Azután 

eladják a zalatlmai kincstári hatóságnak vagy más abrudbányai helyi kereskedő¬ 

nek vagy máshová. Az arany e feldolgozásának módja kétségkívül nagyon töké¬ 

letlen s jelentékeny mennyisége a szinaranynak mindenesetre az iszappal megy el, 

azt azonban meg lehet kapni némely patak homokjának mosása által és a régibb 

alluviál aranytól megkülönböztethető az által, hogy feltünőleg világosabb színű. 

A munkáltatás költsége azonban nagyon csekély, 1 frt (1 s. 8 d.) naponta 

valószínűleg fedezi a munka és javítások költségét egy 12 nyilas zuzónál. A beren¬ 

dezés költsége egy ilyen zuzómtínek nem halad meg 200 frtot (16 •£), ámbár 

néha a vízjog 1000 frt (80. í)-ra van becsülve. 

A concentrált pyrit elválasztva, mint mondva volt, a zúzott éreznek körül¬ 

belül 2%-át teszi és aranytartalma Abrudbánya környékén tonnánként 60—120 gr. 

(2—4 ozs.), hozzávéve a körülbelül kétszer akkora mennyiségű ezüstöt. Ha ele¬ 

gendő gazdag, hogy megérdemelje a további feldolgozás és viteldíj költségeit, 

akkor ökrös szekereken a zalatlmai kincstári olvasztóba küldik, még pedig 

némelykor 30 mfd.-nyi távolságra eső bányákból is. 

Zalathnán az érczkikészítés jelenleg alkalmazott módja a következő : a pyri¬ 

tet kiterítik és keverik, azután vesznek belőle próbát a kémlet számára, melynek 

alapján a tulajdonos az abban talált arany és ezüst után kap fizetést, levonva a 

kikészítési költséget, a mi átlag 45 frt, mihez még a kémlelés csekély költsége 

is járul. 

Az anyagot, mely nedves és még mindig sok (j[uarzot tartalmaza tökéletlen 

iszapolás következtében, pörkölő kemenezék tetején szárítják. Most a BoDE-féle 

szabadalmazott pörkölő kemenezéket használják. Ezek bizonyos számú és egymás 

felett álló keskeny kamarákból állanak, közöttük vékony tűzálló téglákból készült 

lapokkal, egymásba nyílnak váltakozó végeiken, úgy, hogy levegő benne előre is 

hátra is haladhat, míg végre a legfelsőben egy kürtőn át kijut. Minden emeleten 

kis ajtó van, a melyen keresztül a munkás a pyritet kavarhatja és miután egy 

emeleten négy óráig veszteglett, az erre szolgáló nyíláson a legközelebbibe kotorja 

le. Az idő úgy van beosztva, hogy a legalsó emeletbe érve, a pörkölés meglehetősen 

be van fejezve, a kénből csak egy nagyon kevés mennyiség 5—6% hagyatván 
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vissza. Tüzelő anyagot nem alkalmaznak, a legutolsó kamara tartalékának hősége 

elegendő, hogy a legközelebbi adagot hevítse. Négy olyan kemenczéből álló cso¬ 

port 372 tonna pyritet pörköl meg 24 óra alatt s a költség tonnánként 1 frt. 

A pörkölt pyritet mintegy 6% ólomoxyddal és a kovasav pótlása szempont¬ 

jából egy kis mennyiségű nyers érczczel keverik, azután kis olvasztó kemenezékbe 

teszik, bükkfaszenet használván tüzelő anyagul. A kemencze átmérője 39 hüvelyk, 

magassága 13 láb, három szélcsővel dolgoznak és a nyomás vagy 5 hüvelyk víz¬ 

oszlopnak felel meg. Az ólomoxyd fémállapotba menvén át, a kemencze fenekére 

szivárog le, magához vivén az aranyat és ezüstöt; lionnét 272 órai időközökben 

kibocsátják. A salak, főleg vassilicat, folyvást folyik le a felső salaknyiláson. 

Az ólommal egy csekély mennyisége a vas- és rézkenegnek is eltávozik, mit utólag 

a réz kidolgozására fordítanak ; de általában csekély jelentőségű a rézkéneg jelen¬ 

léte az érczekben. Az ólmot azután az űzőszéren mint oxydot eltávolítják s a 

visszamaradott arany-ezüstöt pedig Körmöczre küldik szétválasztás végett. Zalath- 

nán van egy kis chemiai gyár, melyben a hulladékot értékesítik. Egy részét a 

sulphur-dioxydnak a pörkölő kemenczékből, fölhasználják a szokott módon kénsav 

készítésére. A vas- és rézkéneget porrá törvén, kénsavval öntik le ólommal bélelt 

gödrökben és a kifejlődött kénhydrogént a pörkölő kemenczékből elillanó sulphur- 

dioxyddal együtt egy toronyba vezetik, melybe téglatöredék van helyezve, melyre 

calciumchlorid-oldatot folyatnak. A bekövetkező vegyi hatás részleteiben bonyoló¬ 

dott, de a végeredmény a kén, calciumsulphat és sósav képződése.* A kén- és 

a calciumsulphát a fenékre esnek, eltávolíttatnak és szárítás után a ként olvasztás 

által elválasztják, a hydrochlorsavat közömbítik mészszel, hogy friss calciumchlori- 

dot kapjanak. A kénsavas vas oldatába vastörmeléket tesznek, hogy a netalán 

benne lévő réz kiváljék ; azután pedig kristályítják. 

A zalathnai olvasztókon kivül voltak a kincstárnak olvasztói Offenbányán 

és az Aranyos völgyben ; s Hondóiban Déva közelében, azon czélból, hogy a szál¬ 

lítás költségeit megkiméljék és így a szegényebb tartalmú kénesérczek feldolgo¬ 

zását is elősegítsék, de rossz gazdálkodás és más okok folytán megbuktak és most 

egészen elhanyagolt állapotban vannak; de kétségtelen, hogy gazdaságosabb 

kezelés és újabb metallurgikai eljárással ismét haszonnal dolgozhatnának. 

Vitatkozás. Az elnök azt mondta, nagyon érdekes értekezés volt a mit hal¬ 

lottak és jóllehet a formai vitatkozás más alkalommal történik meg, mégis ha 

valakinek szándéka volna, valami kérdést intézni, az a szerzővel közöltetni fog. 

Lebour tanár azt mondta : távol lévén Mr. Liveing s nem lévén itt azon 

példányok, melyekre értekezésében hivatkozik, bátor volt nehány aranypéldányt 

hozni ugyanazon bányákból. E példányokban nagyítóval tisztán látszik, hogy az 

* Ismeretes hogy S02-f SH2-I-H2O ként és pentathionsavat ad, így 10 H2 

S-|-10S02-(-nH20=10S-(-(n-(-8)H20-(-H2Ss05; és hogy HaSsOö könnyen esik szét SO2 

és lESCü-re. A calciumchlorid nagyon valószínűleg hat a pentathion-savra és ilyfor- 

mán: 2CaC!l2-|-2H2Íá506=6S-f 2CaS04-p4HCl-(-2S02, de SO2 kiszabadulván a 2-ik 

reactió által ismét hat az új SH2-re és így tovább. Bármi is legyen a hatás, annyi 

világos, hogy a calciumsó a vegyi folyamatban jó szolgalatot tesz. 
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arany kristályokban van kiképződve; az aranyat tekintve ez az egyik legérdeke¬ 

sebb oldala a le irt vidéknek. A kristályodás tisztán látszik tökéletes köbökben, 

a mi igen szokatlan jelenség úgy Ausztráliában mint Kaliforniában vagy bármely 

más egyéb jól ismert arany vidéken. Érdekes továbbá, hogy ez az arany, miként 

Mr. Liveing is mondotta, Verespatakon a calcit társaságában is fordul elő. Bri¬ 

stolon is találtak kis mennyiségben aranyat, mészkőben (Monntain Limestone). 

Nagyon kívánatos volna ilyen értekezések tartásánál, ba a szerző egyidejűleg pél¬ 

dányokat mutatna be, mert olykor a példányok magukban is mutatnának annyit, 

mint a mennyi rólok Írva van. Nagy örömmel hallgatta az értekezést s hiszi, hogy 

azt majd örömest olvassák, kinyomtatva a «Transactions»-bán. 

Mr. Stephenson köszönetét indítványoz Mr. LiVEixG-nak értekezéséért, 

melynek megírására ő ösztönzé vala az előadót. Ismeretes volt előtte, hogy 

Mr. Liveing néhány hónapra volt a leírt vidékre kiküldve és hogy képes volt róla 

hiteles tudósítást adni. Ezen nyomott időkben nagyon jó tudni, hogy hol lehet 

még egy kis aranyat találni és azzal zárta be Mr. Liveing értekezését «okszerű 

és takarékos kezeléssel és modern metallurgiai eljárással kétségkívül haszonnal 

lehetne azon bányákat művelni». Szeretné a fiatalabb tagokat arra figyelmeztetni, 

hányszor történnek ilyen bányáknál czéltalan kiadások. Ha megelégednének csak 

kis haszonnal és nem költenék el egyszerre egész tőkéjüket, ily bányákat nagyon 

sokszor eredménynyel lehetne művelni; de ha az egész tőkén egyszerre túladnak, 

akkor megeslietik, hogy a kezelési összeg hiányában hasznot húzni nem lesznek 

képesek. 

Elnök: nagy örömmel hallgatták mindannyian ezen figyelemre méltó érte- 

zést. Nagyon érdekes, nemcsak benső értékénél fogva, hanem azért is, mert egyik 

benső tagtársuktól származik. Bátran mondhatja, hogy Mr. Liveing még fiatal 

tagja társaságunknak, s egy időben hivatalos összeköttetésben állt társaságukkal, 

midőn a «Mechamcal Ventillation Comitte» bizottság tagja volt. Volt értekezésé¬ 

ben néhány kiváló' érdekli pont. Az egyik az aranybányamunkások alacsony bére, 

a másik az olcsó vízi erő ott helyben. Ennek eredménye az, hogy ott mívelhető 

olyan aranybánya is, mely magát Angliában épen nem fizetné ki, hol a napszám 

4—5-ször oly magas, és a hol vízi erő helyben nem áll rendelkezésre. Egy másik 

pont, mi szerinte kiváló fontossággal bir, volt az értekezésben, s a miről előtte 

még tán senki sem szólott: azt hiszi nagyon érdekes volna különösen mai nap- 

ság, ha mindenki a bányaengedélyezési rendszer vázlatát is bele foglalná érte¬ 

kezésébe. Európának majdnem minden részében, ha ugyan nem az egész vilá¬ 

gon, Angolországot véve csak ki, a bányák a Koronához tartoznak; és — a 

mennyire tudja, iigy beszél, ha valaki jobban tudja, javítsa ki — első esetben 

nagyon kis összegért szokták adni az engedélyt. Azt hiszi, hogy Mr. Liveing által 

említett esetekben a díj nem volt több mint 6 s. N d. és hogy nem volt egyéb, 

mint egy egyszerű lekötés, hogy az engedményes a bányát művelni fogja; ha 

valaki felhagyott az engedélyezett bánya művelésével az engedélyt elvesztette. 

Az engedélyek igen kicsiny telkekre szólották, és ennek az volt az eredménye, 

hogy átlag kis területen igen sok engedményes volt. Ha esetleg jött egy társaság 

a szükséges tőkével, hogy fejleszsze a bányáit, zavarba jött az engedményesek 

nagy száma miatt, kiktől egyenként kellett engedélyeiket összevásárolni. Másik érde¬ 

kesség az volt, hogy hallott olyanokról, kik nem tudták felfogni, hogy olyan 
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bányák művelésekor, melyek a Koronához tartoznak, hogy van, hogy nem kellett 

királyi dijat űzetni. Ez így lehetett, míg az első engedélyt adták, mert alig, hogy 

kipróbálták a bányát, az engedélyt eladták valakinek egy marok pénzért vagy 

királyi taksáért («royalty rent») s így sok kézen ment át az engedély, míg annak 

jutott a kezébe, ki tényleg műveltette a bányát. 0 Spanyolországban ismer egy 

rézbányát, a hol a mostani társaság királyi taksa fejében 4 s. 2 d. fizetett tonnán¬ 

ként. Ismételve köszönetét szavaz Mr. LivEiNG-nek, s reményű, hogy a fiatalabb 

tagok sem feledkeznek meg s majd szintén küldenek be ilyen érdekes értekezése¬ 

ket, — valahányszor hasonló kiküldetésben részesülnek. 

Dr. Szabó József. 

BEJTRAG ZIJR KENNTNISS DÉR ERZLAGERSTATTEN 
BOSNIENS. 

(lm Auftrage des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von 

Brúnó JValter, k. k. Oberbergrath: Mit einer Karte und 38 Abbildungen. 

tícrausgegebenvondérLandesregierungfürBosnienund Herzegovina 1887.) 

Ezen 222 lapra terjedő kitűnő szakértelemmel írt bányageologiai tanul¬ 

mány az occupált tartományok bányászati viszonyainak hű képét nyújtja, megis¬ 

mertet velünk egy eddig még teljesen ismeretlen volt régi bányavidéket és számos 

értékes támpontot szolgáltat a nagyrészt parlagon heverő bányaiparnak újból való 

felélesztésére. A tudományos alapon fekvő és gyakorlati adatokkal kiegészített 

munka kiváló gyakorlati értékkel is bír végre azért, mivel hivatva van az ott elhe¬ 

lyezést kereső tőkének az irányt megjelölni, mely szerint az újból felkarolandó bá¬ 

nyászat sikeresen eszközölhető volna. Mindez indított arra, hogy e könyvet tisztelt 

olvasóinknak részletesebben bemutassuk. 

Az ősrégi bányászatra vonatkozó hagyomány volt az indító ok, hogy a közös 

minisztérium mindjárt az occupatió után figyelmét ezen iparág felelevenítésére 

fordítsa. 

Bosznia és Herczegovina földtani felvétele már 1879-ben vette kezdetét, és 

e munka a bécsi cs. kir. birodalmi földtani intézet tagjai által rövid idő alatt be is 

fejeztetett. 

1880-ban véghez vitt terjedelmes és részben kedvező bányageologiai kuta¬ 

tások alapján, alakúit 1881-ben a «Bosuia» czímű bányatársulat, melyben a kincs¬ 

tár is részes. E bányatársulat a kincstár által megkezdett munkálatokat foly¬ 

tatta és azokat az úgynevezett boszniai érczhegységre kiterjesztette és pedig oly 

eredménynyel, hogy lefejtésre méltó feltárások is sikerültek u. m.: Dubosticán 

chromérczekre, Cevljanovic-én mangáné) ezekre és Cemernicán Fojnica közelében 

antimonérczekre. A társulat kutatásai még egyéb pontokra is kiterjedtek, így kü_ 

Ionosén Srebrenica és Majdán körül kimerítő kutatások által a boszniai érczelőfor- 

dulás megítélését illetőleg értékes tapasztalatok birtokába került. Ezen tapasztalatok 

átnézetes és egységes összeállítása a «Boszniai) bányatársulat előbbi igazgatójára 
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Walter Brúnó főbányatanácsosra bízatott azon meghagyással, hogy a boszniai 

érczelőfordulás körül gyűjtött bányageologiai adatokat Bosznia új táborkari 

1 : 150,000 méretű a cs. és k. katonai földrajzi intézet által 1 : 300,000 méretre 

kisebbíttetett térképre átvezesse. E térkép a hozzá való részletes magyarázó szö¬ 

veggel együtt képezi jelen megbeszélésünk tárgyát. 

Szerző a boszniai érczfekvőhelyeket következő csoportokra osztja: 

Üledékes érczfekvőhélyek: vízoldatokból származó csapadékok. 

1. Pátvas, vascsillám és barnavaskő. 

2. Kénkovandok. 

Eredetileg vízoldatokból képződött rétegek, melyek később metamorphosa által 

meg változtattak: 

3. Veres- és barnavaskövek. 

A varesi vaskődússág és annak ipari jelentősége. 

4-. Rézkovandok a Lmjakovo hegységben Majdán mellett. 

5. Mángánérczek a triasformatióból. 

6. Mángánérczek Ivanjskánál a flyschben. 

1 Örm elek-fekvők elyek. 

Mángánérczek Vranjkovoe mellett. 

7. Aranymosások. 

Üregkitöltések. 

Valóságos telérek tömeges kőzetben. 

8. Ezüstérezbányászat Srebrenic-án. 

9. A régi aranybányák a Vratnica planina Rosiny, és Radovina hegyeken és 

a Zlatan patak vidékén. 

Valóságos telérek palás kőzetben. 

10. Antimonbányászat Cemernica Fojnica mellett. 

Kisméretű repedések és hasadékok kitöltése, másodlagos szakadmányok. 

11. Ezüsttartalmú fakóérczek Kresevon és távolabbi környékén. 

12. Higanyérczek a Zei hegységben, a Pogorelican és az Inacon. 

13. Különféle ólomezüst előjövetelek. 

Átváltoztatott érezek. 

14-. Chromérczek a serpentinekben. 

A megvizsgált terület 252 Km. hosszú és 52—75 Km. széles. ENy-ról Ban- 

jalukától DK-re Srebrenicán át 21—9 hóra szerint Bosznia közepette a szerbiai 

határig húzódik. EK-i széle Banjaluka, Tesanj, Maglaj, Kladauj, Vlasenica, Lju- 

bovija, D-i széle pedig Dragornj, Podrasnica, Gorica, D.-Vakuf, Bugojono, Tarcin, 

Rogatica és Viéegrad helységek által jelöltetik meg, mintegy 16,000 négyszög 

Km.-nyi területet fedvén. 

Ez teljesen magába foglalja Bosznia érczterületét és pedig nevezetesen az 

úgynevezett érczliegység paláozoi és eruptív kőzeteit, úgymint a feltört paláozoi 

palákat ezüstteléreket tartalmazó eruptivkőzetekkel Srebrenica mellett, továbbá 
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a triashoz tartozó mángánérczlerakódásokat a terület közepén és a chromércz- 

kiválásokat a serpentinben ennek ENy-i határán. 

E területen kívül az éreznek alig mutatkoznak nyomai és lefejtésre méltó 

mennyiségek nem fordulnak elő. 

Az érczfekvőlieiyek a geológiai térképen oly módon ttintettettek ki, 

hogy azoknak elterjedése a csapás irányában lehetőleg kifejezésre jöjjön. Azon 

érczfekvőhelyeknél, melyek messzire terjednek, úgy mint a srebrenicai ezüst- 

telérek, a civljanovici mángánfekvőhelyek, a varesi vasérczelőjövetel stb. nem¬ 

csak a csapás hossza, hanem lehetőleg a vastagság is mérték szerint vezette¬ 

tett a térképre. A csekélyebb kiterjedésű érczelőfordulásokat nagyobb mértékben 

kellett feljegyezni, hogy azok a térképen egyáltalán kifejezésre juthassanak. 

Magától értetődik, hogy minden érezfekvőhely azon formatióba van beve¬ 

zetve, melybe tartozik, mi által oly képet nyerünk, melyen az egyes formatiók 

fontossága és értéke az érezvezetést illetőleg, azonnal szembe tűnik. 

1. Pdtvaskövek, vascsillám, vörös és barnavaskövek. 

Boszniában sok a vaskő, mely az ország legészaknyugatibb részében és pedig 

a banjalukai, prijedari, sanskimosti, kostajnicai; továbbá délen a fojnicai és viso- 

koi kerületekben van felhalmozva és pedig összesen 54- vaskőbányában. 

A boszniai vaskövek minősége átlagban jó, és árúd- és szerszám vas az occu- 

patió előtt nem csak az országban kelt el, de kiviteli tárgy volt Szerbiába is. A bosz¬ 

niai kaszák még ma is igen keresett kiviteli czikket képeznek. 

Mióta a brod-serajevói vasút az országot idegen vassal bőven ellátja, sőt 

elárasztja, a régi primitív boszniai vasipar hanyatlásnak indúl. A kevés, mívelésben 

levő vagy egyáltalán felemlítésre méltó vaskőbányák közül kiemelendők a 

következők : 

A busovacai vaskőcsoport, mely Busovaca helységtől délre esik ; e vaskő 

phyllitekben fordúl elő és a mellékkőzet rétegezésével párhuzamos lerakódásokban 

mutatkozik a palákban, melyek alkalmasint már a kristályosakhoz tartoznak. 

A kupresi barnavaskőbányában palás, középminőségű barnavaskövet törnek, mely¬ 

nek folytatását a gologlavicai phyllitekben előforduló barnavaskőtelep képezi. Ily¬ 

nemű barnavaskő még Ivanovicán és a régi ostroi és smerceviai barnavaskőbá- 

nyákban fejtetik. Mindezen vaskövek Busevaca-tól délre a phyllitekben, egynemű 

színtájban rakódtak le. Dusina helység mellett a phyllitekben vascsillám fordúl 

elő; ezen vasércz előjövetel csapása a Dusina patakkal párhuzamos irányt követ és 

1300—14-00 méternyi vonalon a Dobra voda és Osoje nevű bányák által consta- 

tálva van. Helyenként a vascsillám vörösvaskőre vagy barnavaskőre változott át. 

A fennt elősorolt érczelőjövetelt azon képződésekhez számítjuk, melyek víz¬ 

oldatokból lerakodtak, ide tartozik még az arany- és ezüsttartalmú kénkovand 

Rakivici és Scitovo mellett. 

2. Kénkovandok. 

A rakivici kénkovandbánya 5 Km.-re délre esik Fojnica városától a Gvoz- 

djanka jobb lejtőin ; az 1—2 méter vastag kénkovandpad agyagpalákban betele¬ 

pedve 21 h csapás mellett dél-nyugati G0°-nyi dűlést mutat; a selmeczi vegy- 

elemző hivatal 1883-ban 0*0015% arany-ezüstöt talált e kovandokban, egy másik 

elemzés pedig 100 Kg.-ban 0*8 gr. aranyat. 

Ezüstbányák Scitovoban. Ezek Fojnicától a völgy jobb partján 10 Km.-re 
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lefelé a Kiseljakra vezető út mellett vannak. Az ezüstércznek anyakőzete agyag- 

csillámpala, mely Fojnicától délre ezüstfeliér csillámtalkpalába és fekete agyagpa¬ 

lába átmegy, ez utóbbiban fekete kovapalák is fordáinak elő, különösen Masin mel¬ 

lett, hol a scitovoi bányák egy kis terraszon a Zeljeznic-a patak színe fölött vagy 

30 méter magasságban vannak, a patak jobb partján a régiek műveletei vagy 

100 méter hosszú vonalon 4- bora szerint követhetők. Valamennyi bánya valószínű¬ 

leg az ostruznicai ezüstbányához tartozott, mely Jibecek szerint a XlV-ili század¬ 

ban miveltetett. Vöröses mágneskovand is találtatott e bányában, és ez teljesen 

hasonlít egy mágneskovandtelephez, mely Borsábánya mellett a Kolbuvölgyben 

Mármarosban látható. 

3. Vörös- és barnavaskövek. 

Ide tartozik a fojnicai vaskőcsoport, mely 0-8 Km. dél-nyugatra Fojnicától 

egy hatalmas agyagpalába beágyazott paláozói mészkőpadban fordúl elő. A Kriz, 

Tocilo, Kamenica és Fojnica mellett levő vasköveket nagyszerű külfejtésekben és 

bányákban mívelték, 700 m. délre a Ferencziek szerzetétől. A mészpadban ezen vas¬ 

kövek hatalmas átváltozási folyamatoknak eredményét képezik, a vaskő az agyag- 

pala és mészpad fekvő határában 10—20 m. vastag és 260 m. hosszú barnavaskő 

kiválásképen mutatkozik. A külszínen e vaskő likacsos, könnyű, csillámos, beljebb 

átváltozik odoros, tömeges nehéz barnavaskővé és végre kérgesen elvált vesealakú 

haematittá ; nem ritkán ankerit is mutatkozik. Oly aknák hányóin, melyek a vas¬ 

kőnek mélységben való feltárását czélozták, előfordúlnak mindazon ásványok és 

elmállási termények, melyek a Kresevoci fakóérezelőfordúlást jellemzik, ú. m. fakó- 

ércz, rézkovand, kénkovand, ankerit és kevés súlypát, végre mint elmállási termé¬ 

nyek malachit és lazurit. Itt tehát egy hatalmas metamorphosa eredménye előtt 

állunk. A fakóércztartalmú ankerit lerakodásból a paláozoi meszekben, elmálás és 

kiliigzás folytán a rezes részek eltávolítása által igen jó minőségű ú. n. vaskalap 

képződött, mely a fojnica-vidéki vasiparnak sok éven át kitűnő nyersanyagot szol¬ 

gáltatott. Ezen elmállási öv csakis 25—30 m. mélységig teljed, hol azután a vasko¬ 

rét az eredeti ásványok, úgymint fakóércz, ankerit stb. felváltják, melyek azon¬ 

ban az eddigi tapasztalatok szerint ép oly kevés bányászati értékkel bírnak, mint 

a hasonló érczek Kresevo-nál. A paláozoi palákba berakodva még a dusinai vaskő¬ 

csoport van említve, hol Sarman és Kosuta körűi paláozoi mészpadban vörös vas¬ 

kövek fordúlnak elő ; e vaskövek szintén az ankeritnek vörösvaskővé való átváltoz¬ 

tatásából keletkeztek. Említésre méltó itt még a varesi vasérczelőjövetel és ennek 

ipari jelentősége. Vares, Bosznia régen híres vasvárosa, a Stavnja völgyben fekszik 

27 Km. északra a boszniai vasút Podlugovi állomásától. Az occupatióig a varesi vas 

«agy szerepet játszott és kitűnő minősége miatt nem csak az országban, de Szer¬ 

biában is igen keresett volt. E vaskő bányageologiai viszonyai röviden a következők : 

A Stavnja folyó felső folyásának alapját túlnyomólag tömegesen elvált trias- 

meszek képezik, melyeknek összefüggése némely ponton öregebb kőzetek, ú. m. 

werfeni palák és paláozoi rétegek által félbeszakíttatik. A paláozoi palák főfeltörése 

Vares-nél van és ez tartalmazza a régen híres vaskőtelepet. 

A paláozoi kőzetek szürke, újjnyi vastagságú, réteges agyagpalák, cldoritos, 

talkos mészpalák és sárgás-szürke, rétegzett lueszek. 

A trias és paláozoi kőzetek valamennyi rétegei a miihez mellé csatolt és az 

érczfekvőlielyeket ábrázoló földtani térkép szerint KDK-től NyENy-felé vonóinak 
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és északkeleti 40—85 foknyi dűlést tüntetnek elő ; ugyanezen dűlósirányt a Va- 

resi vaskő is mutatja, mely a mellékkőzettel concordansan van berakódva és így 

tehát megfelel egy valóságos ércztelepnek. 

A varesi vasércztelep Vares városon alul a Stavnja völgy által két szárnyra 

osztatik ; a nyugati 1100 m.-re megszakítás nélkül követhető és rajta a következő 

bányák vannak : Saskidol, Smreka és Slatina. Keleti szárnya pedig 500 m. meg¬ 

szakítással 2800 m. ismeretes és rajta csak egy pár jelentéktelen bánya van a 

drozkovai hegy tetején; a vásároznék bányászatilag értékesíthető vastagsága 3<)—60 

m. között váltakozik. A teleptömeg túlnyomólag vörösvaskőből áll és a barnavaskő 

némely helyt, a kibúvópontokon, vörösvaskővel körülvéve mutatkozik ; a vörösvaskő 

réteges, palás vaskövek, pados vörösvaskövekkel váltakoznak. A palás vörösvaskö¬ 

vek gyakran a leggazdagabbak, a pados vörösvaskövek sötétkék színt mutatnak 

és nagyobb mésztartalmúknál fogva igen keresettek. 

Következő elemzés mutatja az érczek minőségét. 

Drozkovaci vörös vaskő, Drozkovaci barnavaskő, Vörösvaskő Smrekáról. 

a b c d e 

(a és b főérczek, c, d és e hozagérczek.) 

Yasoxyd ... _ 77*44 75-84 71-14 71-57 85" 15 

Mángánoxydul 1-20 3-33 6-00 3"66 

Kovasav 12-28 16-80 8-97 10-63 2-47 

Agyagföld 1-36 1-76 3-00 3-26 1-18 

Mészföld 1 '01 2-61 0-44 1-63 3-42 

Magnesia nyoma nyoma nyoma 

Kén ... 0-20 0-14 nyoma 0-25 0-06 

Foszfor ... ... 0-16 0-12 nyoma 0-11 0-15 

Izzitási veszteség 5-27 1-51 12-98 6-51 3-88 

99-98 99-98 99-86 99-96 99-97 

Bronzeni Majdantól nyugatra a földtani térképen paláozoi palákat látunk 

megjelölve, melyek észak-nyugotra húzódnak és sok vaskövet tartalmaznak. Ide 

tartozik a barnavaskőelőfordulás Krivaja mellett, a prjedori kerületben és a 

Hut-Vujaca nevű vaskőbánya. A kresevoi vaskőcsoportba való vasérczek azon lue¬ 

szekben fordulnak elő, melyek a fakóérczeket tartalmazzák és melyek márMojsiso- 

vics és Herbich geológusok részéről paláozoi lueszeknek mondattak ; a vasköveknek 

egy része a fakóérczfekvőlielyek lí. n. vaskalapját képezi. Ide tartozik : az Inac-hegyi 

bánya az Aguntei barnavaskőbánya és a vörösérczfekvőliely Borovica mellet1. 

4. Rézkovand a Sinjakovo hegyen Majdan mellett. 

A majdani rézkovand paláozoi palákban betelepedve Jezero helységtől 6 Km. 

nyugatra van, de nem azon széles paláozoi palavonulatban, mely Tarcintől Kljucig, 

DK-ről ENy-ra húzódik, hanem e paláknak egy aránylag kisebb feltörésében 

a Sinjakovo hegyen. E feltörés háromszögű, werfeni palák által van szegélyezve 

és több helyen quarztracliyt és diabas által átszelve. A ko vaud bányához közeled¬ 

vén mindinkább fekete kovapalákat találni, és az agyagpalák gráfitosokká lesznek. 

A rézkovandbányától a Pliva völgybe vezető fit Tankovaé faluig werfeni liomok- 

kövön és meszen halad, melyben Posydonomya Clarai, egy turbó (recte costatus 

Haueri) és egy ceratit találtatott. 
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A paláozoi kőzetek czukorszemcséjű lueszekből egy színtájt képeznek, melyek 

a kresevoi meszekkel egykorúak lehetnek, mintán ugyanazon érczeket tartalmaz¬ 

zák ; egy mélyebb színtáj agyagpalákból áll. Az utóbbiak feketék és szürkefeketék, 

vékonypalásak és lágyak, kovaföld felvétele által azonban padosokká és szilárdakká 

lesznek, gráfitos agyagpala berakodásokat tüntetvén föl. Ezen agyagpalaszíntáj 

az érczvívő kőzet: pátvastelepekkel, szórványosan réz- és vaskovanddal. 

A Sinjakovo hegyen levő érczfekvőhely a Smrdelac hegység északi oldalán 

KNy-ra 400 m.-re húzódik és ezen hegyi-észben igen nevezetes rézkovandbánya van. 

Az érczfekvőhely vonulata az agyagpala-rétegekbe concordansan van be¬ 

ágyazva és eddig három hatalmas érczfekvőhely ismeretes. Rézérczekben a legdú- 

sabb ezek közül, a főérczfekvőhely, az érczvonulat fekvőhatárán; 8 meten-el feljebb 

a második igen pátvasdús fekvőhely következik; e fölött pedig ismét 18 méterrel 

magasabban egy harmadik, a feltáró pontokon vascsillámmá átváltozott ércz¬ 

fekvőhely. 

A Bosnia-bányatársulat eddig csak a főfekvőhelyeken eszközölt nagyobb 

szabású feltáró munkálatokat, melyek által a sinjakovoi rézkovandbányában KNy-ra 

280 méter hosszii vonalon dőlés szerint 30—GO méter szélességgel és 2 méternyi 

vastagságban a rézércz megvilágítható. 

5. Mángánérczek a triasformatióban. 

A mángánérczek előfordúlása e formatióban kétféle : a) a werfeni palákban 

(alsó trias) a cevljanovicei kerületben és Zdrinee mellett. 

b) A vranjkovicei töredék-fekvőhelyek. 

A werfeni palákban Cevljanovicén mutatkozó mángánérczek nagy kiterjedé- 

söknél fogva Boszniára nézve bizonyos ipari tekintélylyel bírnak. 

Mint a térképen látni, a werfeni palák Bosznia délkeleti részében nagy ki¬ 

terjedésben lépnek fel és úgy mint a többi formatiók a boszniai hegységek emel¬ 

kedési irányában DK-DNy-felé vonúlnak, több ponton mángánérczek nyomait 

tüntetvén elő. Igen nevezetes azon körülmény, hogy a bányászatilag értékesíthető 

mángánérczmennyiség csak ott találtatik, hol a werfeni pala a boszniai hegységek 

feltörési irányát elhagyja és DNy-EK-re átcsap, a mi pedig épen Cevljanovicénél 

észlelhető. 

Ezen mángánérczformaitó alapja vékonypalás, pados, márgás mész, mely a 

Ljubinában fel van tárva. Agyagpalaféle kőzetek nem mutatkoznak ; csapásuk 

24-—1 bora felé tart igen meredek keleti dőlés mellett. 

E legmélyebb réteg fölé tömeges meszek encrinitekkel rakódnak a triasmész 

typusával: közvetlen ezen meszekre következik a mángánérczformatió, mely tarka, 

vörös, zöld, sárga homokkövekből áll, gyakran jaspisrétegek kíséretében. A tarka 

palák előjövetele jellemzi a bányászatilag értékesíthető mángánérczfekvőhelyeket. 

A tarka palák hihetőleg a werfeni színtájhoz, ugyanazon rétegcsoporthoz mint a 

triasmeszek tartoznak. 

A mángánformatió tektonikájának bemutatásánál ki nem szabad felejtenünk 

a melaphyrt tufáival, mely Vares-nél és több egyéb ponton a werfeni palák szín¬ 

tájában a felszínre kibúvik. 

6. Az Ivanjskdnál ajiyschben előforduló mdngánérczeloforduldssal : 

hely szűke miatt részletesebben nem foglalkozhatunk. 

7. Az aranymosások; 
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Gornj, Yakuf és Lusva mellett pedig jelentéktelenek. 

18. A Srebrenicai ezüstbánya. 

A srebrenicai bánya (Srebro ezüst) Bosznia legnyugatibb részében van, majd¬ 

nem a Drina mellett és így a szerb határ közelében Serajevotól lóháton két nap 

alatt ide érkezhetni; ezen utazás fele a rideg Bomanja planina triasmeszekből 

álló karstféle hegy fensíkján vezet keresztül. 

Vlasenica város mellett vége szakad a mészformatiónak, innen alászállunk a 

termékeny Jadarvölgybe, mely werfeni palákba van bevésve. Egy 30 Km. hosszú és 

2’5-—3 m. széles kavicsolt úton, mely nagyrészt könnyű szekerekkel is járható a 

Jadar és Krizevica közötti vízválasztóig jövünk, mely a trachytot körülvevő paláozoi 

palákból áll. 

A srebrenicai és zvorniki eruptivkőzetek tarka változatossága, a Gornja és 

Dolnja Tuzlai sóra való furómunkálatok meg a krekai kőszénbánya megszemlélése 

úgy a geológust mint a bányászt ezen út fáradalmaiért kellően kárpótolják. 

Fontos archáologiai leletek kétségtelenné teszik, hogy Srebrenica már a ró¬ 

maiak idejében kiváló szerepet játszott, miután egy Gradina mellett talált emlék¬ 

kövén olvassuk, hogy Srebrenica már időszámításunk első századaiban egy római 

magas bányahivatalnoknak székhelye volt, melynek hatásköre egész felső Stiriáig 

terjedt. 

Habár a nyugati római birodalom megsemmisítésével ezen bányászat is 

tönkre ment, nagy jelentősége mellett mégis szól az, hogy a középkorban ragusai 

kereskedők e sokáig parlagon heverő bányászatot szászországi bányászokkal való 

felélesztésre érdemesnek tartották. Iirecek szerint Srebrenica a történelemben 

először ismét 1376-ban említtetik, akkor már erős ragusai telepítvény lévén. 

A XV-ik században e gazdag bányaváros a boszniai és szerbiai fejedelmek között 

véres harczoknak tárgyát képezte és tulajdonosát folyton változtatta. A bányák a 

bjelo srebrot (fehér ezüstöt) szolgáltatták, mely 1417 óta a gradinai pénzverőben 

értékesítetek. 

A késő középkorban Srebrenica a legnagyobb bánya és kereskedelmi város 

volt a Száva és Adria között és a boszniai egyházkerület innen nyerte a «Fosna 

argentina» melléknevet. 

Jirecek szerint a srebrenicai bányászat körülbelül 200 évi üzem után a XYI-ik 

század elején ismét tönkre ment. 

Az érczeknek elszegényedése alig volt ennek oka, mert úgy a rómaiak, mint 

a szászok nem csak egy pár telért míveltek, hanem egy hatalmas telércsoport le¬ 

fejtésével foglalkoztak, mely quarzpropylitekben 6000 m. csapásirányban, 800 m. 

szélesség mellett fel van tárva. A tapasztalat mutatja, hogy ily ércztelérek gazdag¬ 

sága oly mélységbe tart, melyet a régiek akkori hiányos segédeszközeikkel koránt¬ 

sem érhettek el. 

A törökök invasiója sem volt az egyedüli ok, mert ha egy parlagon heverő 

bányászat hányóin nem találni érczstufákat és az iijonan megnyitott régi bányában 

vagy 2000 méter hosszaságban a bányaszerszámoknak alig lelni nyomát, akkor e 

bányák menekülésszerű elhagyásáról szó sem lehet. A régi szászországi bányászok 

akkori tökéletlen segédeszközeikkel épen a bányamívelés lehetőségének határait ér¬ 

ték el. Nem birták többé a mélység vizeit legyőzni és bányamíveleteikben a kellő 

légcserét fentartani, de még a robbanóport sem ismerték, mert seholsem látni egy 
(177) 



BOSZNIA ÉRCZFEKVŐHELYEI. 2:í6 

fúrólyuknak nyomait sem ; ehhez járult még a török uralom nyomása és nem lehet 

tehát csodálkozni azon, ha ily nehéz viszonyok között a vállalkozók e bányákkal 

ismét felhagytak. 

A «Bosnia’> bányatársulat ezen ősrégi bányadalom újból való megnyitása 

körűi fáradozott. 

Srebrenica részletes bányageologiai felvétele alapján kiderül, hogy az erup- 

tivkőzet Srebrenica körűi quarzpropylit tömegét képezi, melynek hossza DK-ÉNy-ra 

14 és szélessége !) Km. DK-felé ezen quarzpropylittömeg és a szegélyező agyag- 

pala a csapásirányra derékszög alatt elvágódik, mig ENy-felé több ágra oszlik. Azt 

a benyomást nyerjük, mintha DK-felé egy dislocatio a trachyttömeget elvágta volna, 

elősegítvén az eruptivkőzet felhatolását és feltűnő azon körülmény, hogy a főércz- 

telérek csapása, ezen dislocatio vonalával párhuzamos 3 hóra szerint. 

A tracliyttömeg EK-felé kristályos palák, D és Ny-felé pedig werfeni palák és 

* egy helyen meszek (trias) által határoltatik ; az eruptivkőzet tehát legalább trias- 

korúnak látszik. Dr. Tietze és Dr. Herbich urak szerint a srebreniciai propylitek 

harmadkorúak és nagyon hasonlítanak a magyar és erdélyországi zöldkőtracliy- 

toklioz. A trachyt meredek hegyoldalai éles és keskeny hegygerinczei és mélyen 

bevésett völgyei Srebrenica környékén igen festői tájképet nyújtanak. A kőzet 

kristályos földpát-alapanyagból áll, melyben quarzszemek, szarúfényle és vörös¬ 

barna vagy zöld csillám, továbbá apatitoszlopocskák és vascsillámkristályok mu¬ 

tatkoznak. 

A kőzet vegyi összetétele a következő : 

Kovasav ... 65-4-2u/c 

Agyagföld . ... 17-70 

Vaséleg ... ... 5-50 

Mész ___ _ 3-38 

Magnesia ... ... 1-76 

Izzitásivesztezég ... 1-07 

Alkaliak .... ... ... •5-17 

100% 

E kőzetek nagy részében kénkovandok vannak behintve. 

Az ércztartalmú trachyt (quarzpropylit, zöldkő) szürke és kékes zöld, részben 

piszkos vagy vörösbarnás földpátanyagot képez. 

A válfajok legtöbbje savakkal pezseg, és az eleinte tömeges trachytban 

elmállás következtében a golyós és pados elválás is jut érvényre. 

A hatalmas Kállaytelér vidékén Srebreniczán alul a Kreseviczában mint 

pados, a felszínnel párhuzamosan rétegzett kőzet tűnik elő, és a palákkal való érü¬ 

lésen oszlopszerű elválást is látni. A fekete érczmentes trachytokat szálban állóan 

ritkán találni, alapanyaguk felsites, és e kőzet a Gutinhegven Kapnikbánya fölött, 

Szatmár megyében előforduló tracliytra emlékeztet. 

A trachytfeltörés nyugati és északnyugati szélét a Srebrenicza mellett hatal¬ 

mas trachyttufák szegélyezik. 

A «palák», quarzit- és valóságos csillámpalák, öregebb sötét és még meg 

nem határozott korú paláozoi agyagpalák. A quarzitpalák tökéletesen azonosak a 

magyar, erdélyországi és a bukovinai Kárpátokban előforduló quarzitpalákkal és 
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mint ezek rézkovandtelepeket tartalmaznak. A trachytból az ércztelérek a csillám 

és agyagpalába behatolnak. 

Míg a palákban az elmállás csekély, a traehytterület nagy részében ezen 

elmállási folyamat igen élénk és elősegíttetik a trachytban behintett vaskovand, 

és az eruptivkozetet átszelő ércztelérek által. Ennek következménye a vasoxydnak 

(oker) nagy mennyiségben való lerakodása, mi által a hegyi patakok vörösre fes¬ 

tetnek és barnavaskődús tufahalmok képződnek. Ily módon keletkezett vas- és 

aczélvizeket az ottani török nővilág a legprimitívebb módon fürdő gyanánt fel¬ 

használja. 

A felszínen észlelhető bányahorpadások és kutató míveletek, úgymint a régi 

tárnák bányamérnöki pontossággal egy 1 :2500 méretű bányatérképbe berajzoltat¬ 

tak és erről 1 : 150,000 méretű és az érczteléreket ábrázoló térképre redu¬ 

kálva átvitették. 

E térképen láthatni, hogy az ércztelérek csakis a trachyttömeg közepén* 

mutatkoznak és így könnyen megmagyarázható az, hogy a régi bányászat főszék¬ 

helye itt volt. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a következő ércztelérek különböztethe¬ 

tők meg : 

Kizárólag quarzpropylitban 21 telér a kvarai hegységben; quarzpropylit- és 

palában hét telér Dizlicze; három telér Vitlovicze mellett és hat telér Crvena 

rjekában; kristályos paláozoi palákban hat telér Sasé mellett; tehát összesen 

4-3 telér. 

Az ércztelérek két csapásirányban szelik a tracliyttömeget; a telérek legtöbbje 

2 és 4- hóra között, DNy—EK-felé, széles telércsoportot képeznek, melyben a leg¬ 

több párhuzamosan vonfil; mások harántszakadások szerepét játszva, teliervé- 

nyes csapásirány nyal a széles telércsoporton keresztül húzódnak, és menetükben a 

párhuzamos telérekkel helyenként egyesülnek. Csak két haránttelér tér el e főirány¬ 

tól 24—12 hóra csapással E—D-felé ; ezek a hatalmas Szlávy és a legkeletibb, a 

dizliczei telér. 

Egy harmadik csapásirány csakis a telérvonulat északi végén és kizárólag 

a palák szélén észleltetett a Sasé völgyben. Ezen telérek 21—22 bora szerint, a 

boszniai hegyformatióval párhuzamos irányt követnek és a főtelérvonulatnak 

EK-felé határt szabnak. 

A telérek dűlése túlnyomóan meredek 80—90 fok alatt; úgy csapás, mint 

dűlés szerint gyakran érintkeznek és ily pontokon r régiek, amint ez bebizonyítható, 

igen gazdag érczeket fejtettek. 

A hatalmas Kállaytelér a főtelérvonulatnak úgyszólván íengelyét képezi, azt 

egy északnyugat és délnyugati részre osztván. 

Ez utóbbi ama quarztelérvonulat, amely újabb időben legkimerítőbben vizs¬ 

gáltatott meg, és pedig 5000 méter csapásirányban 5—800 méter szélességben. 

A Crvena rjeka eredetétől 600 méterre, délnyugaton a hatalmas «Rücker- 

telérrel» kezdődik és kétséget nem szenved, hogy e vonulat még tovább délnyu¬ 

gatra az Olovinska planina (ólomhegység) hegységig folytatódik. 

A Crvena rjekától a kvarai telérvonulat három hóra szerint a vízválasztót 

quarzitpalában szeli át, mely pala északi határától kezdve az agyagpala nyugati 

határáig a Saska rjekában a telérek mint zárt csoport 2000 méterre a mali kvarai 
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és krivi brieg trachytnyergen, úgy mint a Hsai propylitbegységen 3000 méterre 

követhetők. 

Ezen a részen a telérvonulat két főtelér, a Kállay- és Andriantelérek által 

szegélveztetik ; az utóbbin túl délkeletfelé nevezetes telér nem ismeretes. 

E két főtelér több haránttelérszakadás által van gyakran egybekötve; ezek 

közt a legnevezetesebb a <<Würtemberg-herczeg-telér». A két főtelér egész hosszá¬ 

ban, tekervénves csapásiránynyal vonul és délnyugaton az Andriantelérrel, észak¬ 

keletfelé pedig a Kállaytelérrel egyesül. A telérvonulat szélessége ez által két részre 

osztatik; az északnyugati részen négy ily haránttelérszakadás ismeretes. 

A ((Wüi’temberg-herczeg-x és az «Andrian-telér» között csak két, kevés neve¬ 

zetességgel biró liaránttelér van. 

ÉK-felé e hatalmas telérvonulat ugyanazon csapásiránynyal a trachyttól 

átmegy az agyagpalába, de csak kis távolságra, miután 21—22 bora szerinti csa¬ 

pással a palákban előforduló telérek által elvágódik ; ezek közül a legfontosabb az 

(•Albert Rothschild-telér». Ezen főharántteléren is mutatkoznak telérszakadások, 

melyek a főtelérrel gyakran egyesülnek. 

Valamennyi telér a Saska rjekában északkeleten végződik. 

A kvarai főtelérvonulatot félbeszakító telérek csapása 21 és 22 bora szerint 

észleltetett és pedig párhuzamos vonalban azon tengelyiránynyal, melyben a bosz¬ 

niai réteges kőzetek redőzése megfigyelhető. 

Ezen telérhasadékok tehát valószinüleg törési vonaladat képeznek, melyek az 

agyag és quarzitpalák redőzése folytán jöttek létre éskitöltésök a közel levő tracliyt 

hasadásaiban feltóduló ásványsolutiókra vezethető vissza. 

A főtelérek megtartják a párhuzamos csapásirányt 4000 méternyi vonalon. 

A Kállaytelér tölteléke a bányákon talált darabok szerint szilárd, szürke 

quarz, mely legyezőalakú markasit által át van szőve ujjnyi vastagságú ólom- és 

horganyfényletöredékkel; mint fiatalabb ásványok barna- és mángánpát mutat¬ 

koznak. 

A maradványok elemzése azt eredményezte, hogy a Kállaytelér ólomfénylés 

ezüsttartalomra nézve a sebreniczai bányadalom érczei között a dúsabb. 100% 

ólomérczben van 25% ezüst. 

A Kállaytelér harántszakadásaiban a töltelék egy meglehetős szilárd hala- 

vány propyht, mely keresztül-kasúl érczes erekkel át van szőve, ezek horganyfényle, 

vaskovand, ólomfénvle és bamapátból állanak. 

Becslés szerint a meddő telérkőzet eltávolítása után 40% nyers érez maradna, 

ez pedig 10% darabérczet és 90% zuzóanyagot szolgáltatna. 

Legdúsabbak ezüstben az «Andrian»-telér érczei; a régi evésekben talált 

ólomfényle-maradvánvok l-2% ezüstöt 69% ólom mellett adtak. 

A (cWürtemberg herczeg"-telér a trachytban 2600 méterre követhető, a 

telértöltelék túlnyomólag elmállott propyht, mely ólomfényle által hálózatszerűén 

át van szőve ; a telér középső szakadásában a töltelék inkább horganyos, tömör, 

barna horganyfényle, párhuzamos, vékonyréteges és durvaleveles ólomfényiével 

váltakozik; egy kis hasadásban a horganyfényién narancssárga kéncadmium (gree- 

nockit) is találtatott. A «Szlávy»-telér déli szárnyán mutatkozó hányókon ólmos 

zuzóanyagot nagy mennyiségben találni; gyakran borsónagyságú ólomfényleszemek 

egy igen kemény, szürkefehér quarzba vannak behintve. Az ólomfényiét tartalmazó 
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quarztelérdarabokat azonnal meg lehet ismerni, miután azokat arzén- és antimon- 

sók zöldes sárgára festik. 

A tiszta quarzban előforduló ólomfényién kívül még a boumonit vagy fakó- 

ércz nyomai, és mint másodlagos képződés feliér ólomércz i aláitatott. 

Az érczvezetés, úgy mint quarz és ólomfényle, igen hasonlít a «Kállay» -telér 

érczvezetéséhez, de feltűnő az, hogy a többi ásvány, u. m. horganyfényle, markasit, 

vaspát és barnapát a «Szlávy»-telérben nem fordul elő. 

A régi horpadások szerint az «Albert Rothscliild» -telér 600 méterre húzódik, 

a hányókon talált érczek dúsak ólomfényiében és antimontartalmúak, míg a hor¬ 

ganyfényle visszalép. 

A «Rücker»-telér eddig 300 méterre ismeretes ; a meddő telértöltelék 0-3 m. 

vastag kékes-fekete egész hófehér agyag, mely valószínűleg nem egyéb mint a 

hasadásba került elmállott (kaolinizált) mellékkőzet. A leggyakoribb telérkŐzet egy 

fehér és sárga quarz ; barnapát és barnavaskő csak a tárnaszájak előtt találtatott, 

igen dús ólomfényledarabok pedig a hányókon. Markasit nem ritka, de a horgany- 

fényié háttérbe szorul, míg boumonit vagy fakóércz ott észleltetik, hol a telér a 

palát átszeli. 

Igen érdekesek a régiek bányamívelésére vonatkozó adatok. Ezekből kitűnik, 

hogy a régiek mívelése kizárólag vésett munka által eszközöltetett, a tárnák alak¬ 

jából azonban nehezen konstatálható az, hogy a bányákat római vagy a középkor¬ 

ban mívelték-e. 

A rómaiak, ha csak lehetett előszeretettel az érezelőfordulás kibukkanásain 

kezdettek fejteni és innen hatoltak a mélységbe, azért is a legtöbb felső mívelet, 

mintáz a Krivihegyen levő u. n. vörös tárnában bebizonyíttatott,* római korú. Az 

eddigi tapasztalatok szerint a szebreniczai ezüstbánya mívelését illetőleg követ¬ 

kező időszakok különböztethetők meg: 

Az első időszakban aknamívelés által a telérek kibúvó pontjaitól dűlés sze¬ 

rint vagy 20 méterre lehatoltak és a teléreket az aknától csekély távolságban körben 

lefejtették. Ez a római időszak. 

A második időszakban kis szelvényű tárnákkal a teléreket közvetlen, vagy 

a mellékkőzeten keresztül vésett míveléssel megütötték. A régiekre nézve ezen mí- 

velés czélszerűnek bizonyult, miután kizárólag válérczet szállítottak, a zuzanyt 

mint tölteményt a bányába vissza hagyván; a víz kevesbbé bánthatta őket, mivel a 

tárnák a völgy talpja fölött lettek hajtva, léghiány már előbb okozhatott bajt. Ezen 

mívelési mód a római idő vége felé esik. 

A harmadik időszakban az aknaszertí mívelés a felszínről igen ritka, úgy a 

mélység megnyitása, mint a vizek levezetése és a kellő légcsere előállítása a mel¬ 

lékkőzetben tárnák által történik. Ezen mód a jelenkori tárnamíveléshez közel áll. 

A tárnák szelvényei igen változók, gyakran oly szűkek és alacsonyak, hogy a 

közlekedés igen bajos (1 méter magas, 0-6 méter széles), a főtárnák azonban igen 

magasak és szélesek ; a «Kállay»-teléren, (l-2 méter széles, 2 méter magas) néha 

kerekded szelvényt is találni. Valamennyi akna szelvénye 2/i méter, mindig követik 

a dőlésirányt és függélyes aknák ismeretlenek; a legnagyobb aknamélység alig 
haladja túl a 4-3 métert. 

* Egy rézdenárt találtak benne II. Constantinus császár idejéből 337—361. 
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A trachytban kivájt evések egészben állanak, itt csak a fejtési pontokon 

találni fenyőfagárdolást, még oly vidékeken is, hol jelenleg kizárólag bükk és 

cserfa nő ; a bányászat felhagyása óta állabváltozás állott tehát be. 

A bányahányók kicsinyek a bányászat kiterjedéséhez képest; részben elemi 

események következtében elmosódtak, de kicsinységük inkább onnét ered, hogy a 

régiek kevés hulladékot szállítottak ki. 

Az evések és fötepászták nagy része zuzanynyal van betöltve, mi arra utal, 

hogy a régiek csakis a tömött darabos érczet fejtették; az érez előkészítését még 

nem ismerték, mert sehol sem akadni zúzó vagy mosó művek nyomaira. 

Az érez csakis kézi választásnak lett alávetve és lehetséges, hogy a régiek 

az érczet felaprítás és rostálás segítségével az olvasztásra előkészítették. 

Az érczek kohósítása, a mint azt a számos salakhányó mutatja, igen élénken 

folyt; a legtöbb salakhányót a fővölgyek mentén látni, különösen a Saska rjeka és 

Zalaski patak egyesülésénél, hol jelenleg Gradina nevű falu áll, és hol a rómaiak ide¬ 

jében és a középkorban a főezüstkolió állott, végre még a Kresevicza völgyben, hol 

ma Srebrenicza község van. Gradina mellett a régi kohógyarmat széles utczájá- 

nak nyomait látni; a közeli 30 méter «Burgberg»-en levő vár dominált a bányász¬ 

gyarmat fölött, ide menekült háború idejében vagy rablók megtámadása alkalmá¬ 

val Gradina lakossága és rendesen sikerrel védte tűzhelyét, mert ép oly jó katonák 

mint bányászok voltak. Valamennyi termelt ezüst, úgy látszik, aranytartalmú volt. 

A salakok és marák Patera által megejtett elemzése azon következtetésre 

jogosít, hogy a régiek kétféle érczelőjövetelt értékesítettek, t. i. egy ezüsttartalmú 

ólomfényiét és egy fakóérezhez hasonló ásványt, a mint ez utólag bánvászatilag is 

bebizonyít! atott. 

Hogy a srebreniczai kohókban aranyat is nyertek, nem bizonyítható be, 

miután azonban az ezüst aranytartalmú, ez kizárva nincsen. Állítólag a gradinai 

pénzverőben aranyat is vertek és még most is megjelennek ott minden évben szer- 

bek, hogy a hagyomány szerint a pénzverő pinezéjében elrejtett aranyokkal telt 

ládákat keressék. 

Lapozgassunk végre kissé a bányatan történelmében, megtudandó, hogy a 

«Bosnia» bányatársulat által a srebreniczai bányászat körül tett kutatások ered¬ 

ménye miként egyeztethető össze a srebreniczai bányászat másodízben való felha¬ 

gyásával a XVI. század kezdetén Jirecek szerint. 

A robbanó por 1330-ban már fel volt ugyan találva, de csak 1613.-ban alkal¬ 

mazzák a freibergi bányákban. 

A vízemelést Schwazon még 1535—1545 évben 600 vízhordó szolga végzi. 

A czillék behozataláig (1556) a bányákból való szállítás zsákok vagy hurczoló- 

teknők segítségével történik. 

A varázsvessző a XVI. század elején még mindig nagyobb tekintélynek 

örvend, mint az 1200-ban feltalált, és 1300-ban javított delejttí, mely még 

1673-ban amazzal egyenrangú volt. 

Az érczelőkészítés még 1500-ban egész Németországban mozsarak és szi¬ 

ták által történik; az első zúzóművet Altenbergen állítják fel 1507 és ily állapotban 

marad 1690-ig. 

A fémkohászat akkor a beváltás kedvezőtlen tarifája miatt és a nagy fém- 

vesztesség mellett igen hiányos volt. 
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Az érczvegyítés haszna 1550-ben még nem volt ismeretes; ugyan ezen évben 

egy olvadási campagne 5—7 óráig tart, és 1551-ben Kuttenbergen 33% ezüstvesz- 

tességgel olvasztanak. 

1552-ben háromlatos ezüstérczek Bleistadtban nem váltatnak be; ebből azt 

látjuk, hogy a srebreniczai bányászat másodízben oly időszakban hagyatott fel, 

melyben a bányatan igen alacsony fokon állott, tehát a XYI. század elején. 

A bányászat és kohászat ezen álláspontja mellett szászországi bányászok a 

srebreniczai bányákat a XYI. század kezdetén a völgyek talpjain alul vették műve¬ 

lésbe ; a kezdetleges segédeszközök mellett a vizek legyőzése nem sokára lehetet¬ 

lenné vált, szintúgy a kellő légcserének fenntartása. 

A főtelérek, a meddig könnyen hozzáférhetők, le vannak fejtve és a völgyek 

talpja alatt, vagy a hegység belsejében levő érczközök csakis hosszabb altárnák 

által nyithatók meg. 

Ehhez a szászoknak úgy a segédeszközök mint a pénz hiányzott, mivel elmu¬ 

lasztották a bányászat fénykorában ezen altárnamíveleteket megkezdeni; és ehhez 

járulván még a törökök invasiója, nem csodálkozhatunk azon, hogy a bányák újból 

felhagyattak. 

A srebreniczai ezüstbányászat értékét illetőleg szerző az elősoroltak alapján 

következőleg fejti ki nézeteit : 

Srebreniczán ezüsttartalmú, a csapás szerint nagy kiterjedésű ólomfényletelé- 

rekkel van dolgunk, melyek nagy kiterjedésűknél fogva bátran állíthatók Európa 

nagy érczbányászatai mellé ; de láttuk azt, hogy a régiek hiányos segédeszközeikkel 

e teléreket csekély mélységig lefejtették. 

Nincs bányászat a föld kerekségén, a melynél be volna bizonyítható, hogy 

valóságos telérek ily nagy kiterjedés mellett csekély mélységben már kiékelődnének, 

sőt ellenkezőleg, ezek inkább 590 méter és ennél nagyobb mélységben, a mi 

Srebreniczán még korán sincs elérve, érczben dúsabbak. 

A régiek Srebreniczán a csapás irányában számos telért lefejtettek, ezeknek 

mélységébe azonban nem igen birtak jutni, miután a telérek nagy része a ívvarai 

hegység nyergén, a hegység belseje felé ellenlejtősen meredeken dűlve kibúvik. 

A bányászati tudomány szerint tehát feltehető, hogy Srebreniczán egy nagy 

érczmelység még érintetlen, mely nézetet több kiváló szakember vall. 

Bányamérnöki felmérés szerint egy mélyebb altárna szája Gradina hegység 

mellé esnék, 2300 méter hosszú lenne, és megüti a «Kállay-», «Andrien-», «Kva- 

rac» és főliaránttelért, 326 méter mélységet behozván. 

Patera elemzései szerint a srebreniczai érczek ólom- és ezüsttartalma a 

következő: 

Fémtartalom 100 kg. érczben vagy marában 

ólom 

53 

65 

58-50 

62-4 

ezüst 

Kállay-telér 

Andrian-telér 

Kvarai-telérek__ 

Vegyes-telérek 

0-133 

0-138 

0-106 

0-137 

9. A régi aranybányák a Vratnica planinán, a Rosinj és Radovina hegyen 
és a Zlatan patak mellett. 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (183) 16 
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E terület földtani alapját eruptív kőzetek u. m. quarztrachytok, paláozoi 

agyagpalák és meszek képezik. 

A térképen látni, hogy az eruptív kőzet mint hatalmas tömeg a Bjela fívomi- 

lannál a paláozoi meszeket és agyagpalákat áttöri. Az eruptív terület Máj dántól Stra- 

ziczáig 65 km. hosszúságban követhető és Gornji-Vakuftól EK-re 10 km. széles. 

Quarztrachyton kívül Majdan vidékén diabas, Jajcze fölött propylit, Kalino- 

nál . syenit, és Sagodiéi mellett gránit fordul elő. 

A Yratnica planinán előforduló eruptív kőzet világossárga, vagy szürke, rit¬ 

kán sötétzöld felsites alapanyaggal, melyben sanidinkristályok, gyakrabban quarzsze- 

mek vannak és melyben behintve vaskovandkristályok mutatkoznak. Némely helyen 

az alapanyag zöld és e kőzet a srebreniczai quarzpropylitekre emlékeztet (u. m. a 

Eosinjhegy régi korpáin.) 

Ott, hol a régi bányák a quarztrachytban vannak, úgymint az Uloznican és a 

Crvena zenylan, a kőzet nagyon elmállott és az alapanyag némelykor teljesen kaoli- 

nizált. A földpátok egészen világos sárga földdé máinak. A kőzet nagy szilárdsága 

eltűnt és színezete igen változatos, majd zöldes, barna, kékessárga és fehér. 

A paláozoi palák részben régi fekete, gráfitos agyagpalákból állanak, részint 

fiatalabb világosabb, zöldessárga válfajokból és ritkábban homokkőpalák mutatkoz¬ 

nak. A boszniai hegység főirányát két széles nyelv alakjában DK—ENy-ra követ¬ 

vén, eruptív kőzetek rajtok gyakran áttörnek. 

Az agyagpalákban levő régi bányák a Eosinj mellett és a Eadovina hegyen, 

és pedig oly helyen vannak, hol az agyagpalát számos kis trachytfeltörés szövi át 

és az eruptív kőzetet vékony lepel alakjában beburkolja. 

A térképen kijelölt- mész typusos paláozoi jelleggel bir; világos szürke, több¬ 

nyire tömegesen elválva, gyakran padozva van. Nem ritkán fehér czukorszövetü és 

márványszerű. 

Ezen régi aranybányák nyomait 1000—2000 méter tengerszín feletti magas¬ 

ságban találni és szóhagyomány szerint a bányák ezelőtt vagy 400 évvel míveltet- 

tek; ragusai lakosok azonban, kik évente ide jönnek aranyat mosni, azt állítják, 

hogy e bányák a rómaiak idejéből valók. Ezen állítás mellett szólna azon körül¬ 

mény, hogy a rómaiak rabjaikkal nagy munkákat teljesíthettek. 

Igen valószínű, hogy a boszniai aranybányászat is két mívelési korszakra 

osztható. 

Az első korszak a nyugatrómai birodalom tönkre tételéig tart, a második 

korszak a XIY. és XVI. századok közé esik; tény az, hogy az ulozniczai hányókon 

200 éves gyökeréből kiforgatott és részben már elkorhadt fákat találni, jeléül annak, 

hogy az utolsó évszázadokban ezen régi bányák megnyitásához nem nyiütak. 

A térképen megjelölt régi bányákat megfigyelve, azonnal szembe tűnik, hogy 

ezen maradványok a tiszta quarztrachytban az Ulozniczán és Crvena zenvlanál, 

úgy mint az agyagpalában a Eosinjon és Eadovina hegyen egyféle irány szerint 

Ny—K-re párhuzamosan vonulnak. Ez nagy fontossággal bir, mivel ebből követ¬ 

keztethetjük azt, hogy az aranybányák oly teléreken voltak, melyek egyenlő irány¬ 

ban a quarztrachytot átszelik és egész telércsoportokat alkotnak. 

10. A cemerniczai antimonbányászat Fojnicza mellett. 

E bányászat szintén a középkori történelmi nagy bányavállalatok sorába tar¬ 

tozik, a mint ezt a «Bosnia» bányatársulat kiderítette. Három nagy kiterjedésű 
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telércsoportot képez, mely a Poroj-völgyből egy magas hegységbe bevágva 350 

hosszú csapási vonalon 12° lapos dtílés szerint a régiek által lefejtetett. 

Azon körülmény, hogy az okmányok Fojnicza vidékein mindig ezüst¬ 

bányákról szólanak és antimonbányákat sehol sem említenek, arra enged következ¬ 

tetni, hogy a régiek a cemerniczai bányákban ezüstérczeket termeltek. Szól e mel¬ 

lett a «Bosnia» bányatársulat kutatásainak eredménye is, mert a három telér 

tölteléke egyedül az antimonit kivételével teljesen le van fejtve; ez utóbbit a bánya 

valamennyi szintáján gyakran 1 méter vastagságban visszamaradt és ez természe¬ 

tes is, ha meggondoljuk, hogy az,a-ntimon a középkorban majdnem értéktelen volt* 

A cemerniczai bányák a kristályos palákhoz tartozó palacsoportban van¬ 

nak, mely a Porojvölgyben főleg sötét agyagpalákból áll; azonban valóságos csil¬ 

lámpalák is találtatnak, melyekben fehér csillámlemezek teljesen kiképzó'dvék, 

quarzrétegekkel váltakozva, 

Cememicza közvetlen környékén eruptív kőzetek szálban nincsenek ugyan, 

de a Fojnicza folyó medrében tömegesen találni quarztrachythömpölyöket, melyek 

a mellékvölgyekből származnak ; de 8 km. DK-re Fojniczától Gvozdjane mellett 

a quarztrachyt szálban álló sziklában megfigyelhető. 

Cemerniczától északnak a palák fölé meszek rakodnak, melyekben fakóércze- 

ket találni. 

A telérásvány főtömege füstszürke lágy, ritkán fehéres quarz, némelykor con- 

glomeratszerű, 02—1 méter vastag és az érczvezetéssel rétegeket képez a telérben. 

A telérek typusa tehát főleg quarzos, finoman behintve mint telérásvány kénko- 

vand és horganyfényle is mutatkozik. 

E bányák gyakorlati értékét tekintve szerző oda nyilatkozik, hogy az érin¬ 

tetlen telérrészek felnyitása által egy jövedelmező antimonezüstbányászat sikeres 

fejlődéséhez a kellő feltételek meg vannak, a mennyiben a helybeli tényezők, úgy 

mint vizi erő, bükkfaerdők és olcsó kézi munka teljes mértékben rendelkezésre 

állanak. 

11. Ezüsttartalmu fakóérczek Kresevo mellett és annak környékén. 

A kresevoi érczterület a paláozoi kőzetvonulat D—K-i végén agyagpalák és 

dolomitokban van. 

Herbich bányatanácsos a fakóérczelőfordulást következően jellemzi: 

Dolomit és dolomitos mész a fakóérczek anyakőzete, melyben mint szabály¬ 

talan kitöltési anyag tömzs alakjában súlypát, quarz és ankerit fordulnak elő. 

A fakóércz mint könnyen elmálló ásvány a szénatartalmú vizeknek bő alkal¬ 

mat nyújt a körülötte levő dolomit meg súlypát zöldre vagy kékre való festésére, 

a dolomit is részes ezen elmállásban másodlagos ásványok u. m. mészpát és kese- 

rüpát képződését előidézvén. Herbich Mali vagan, sötét antimonfakóérczeket és 

világos arzénfakóérczeket talált. 

Patera ezen érczek fölött így nyilatkozik: 

Ezen érczek a quarz, súlypát, mészpát és egy ankeritszerű ásvány, részint 

tömör, részben kristályos vegyülékét képezik, melyben a fakóércz tömör részekben 

be van nőve, vagy a tömör kőzetanyagban finoman elosztva. 

12. Higany ezüstérezek a Zec hegységen a Pogorelica és az Ináé mellett. 

A czinnober finoman behintve pados szilárd lueszekben fordul elő igen vál¬ 

tozó mennyiségben. 
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Az eddigi kutatások szerint ki van derítve, miszerint a Zec hegységen paláo- 

zoi meszekben valamely messzire terjedő szinten czinnoberérczek bányászati lefej¬ 

tésre érdemes mennyiségben előfordulnak. 

A Pogorelica és az Ináé melletti kutatások kedvező eredményt nem szolgál¬ 

tattak, mivel az érczelőfordulás igen szabálytalan és szakadozott. 

13. A «Különféle ólomezüstérczelöjöveteU czimű szakaszban a középkorban 
virágzó olovoi ólombányák érdekesek ; dr. Tietze szerint az itt nyert ólomfénylék 
a flysckhöz tartozó meszekben fordultak elő, és Jirecek történelmi adatai nyomán 
az olovoi bányákban nyert «plumbum dulie» igen jó hírnévnek örvendett. 

14. Chromérczek a serpentinekben. 

A boszniai chromérczek kizárólag serpentinekben fordulnak elő, ezek pedig a 

következő rétegsorozat tagját képezik : 

A paláozoi kőzetekre a trias meredek rétegállással települ és meszekből 

meg werfeni palákból áll. Ez utóbbiak vörös, zöldes fehér, és barna homokkövek, 

melyek melaphyr által keresztül vannak törve és gyakran ennek tufái által kisérve. 

A werfeni palákat concordans településben a bójái hatalmas triasmész fedi, 

ezen pedig függélyes állásban a flyschliomokkő nyugszik spliaerosiderittel; e fölé 

gabbro jön és ezután serpentin. A legtöbb cliromércz a serpentin vonulat nvergele- 

sén Varestól északra ismeretes; körülbelül 114 Q km. nyi területen a dubostici és 

tribija völgyekben. 

A «Bosnia» bányatársulat itt számos ponton feltárta a chromérczeket és 

pedig majd mindenütt lefejtésre érdemes mennyiségben. 

Ezek értékét a következő elemzések mutatják : 

a dubostica völgyben agyag¬ 
föld 

vas- 
oxydul 

chrom- 
oxyd 

talkföld mész kovasav elemző 

Medikolbánya 5-30 27-55 59-20 4-40 nyoma 3 Patera 

Rakovai bánya 
a Pribija völgyben 

11.8 26-3 57-20 2-2 « 1 « 

Brezica kutatás 16-2 22-7 48-5 4-8 2-4 4 « 

Pribija kutatás 8-3 30-2 51-2 1-12 1-5 7-2 « 

A boszniai országos kormánynak csak őszinte köszönetét mondhatunk e sok 

tanulságost és érdekest tartalmazó könyvért és őszintén kivánjuk. hogy e kincsek¬ 

ben gazdag földnek kiaknázására a vállalkozók és munkaadók figyelme minél szé¬ 

lesebb körben irányoztassék. Gezell Sándor. 
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(4) Kirándulók zsebkönyve. Útmutatás ásvány- és földtani gyűj¬ 

tésekre, magasságmérésekre, állat- és növénytani gyűjtésekre s megfigye¬ 
lésekre. Kis 8-adrét; VIII és 200 lap; 70 ábrával. Kiadja a k. m. ter¬ 

mészettudományi társulat. Budapest, 1888. Bolti ára viz nem ivó 

vászonkötésben 1 frt 80 kr; a kiadó-társulat tagjainak i frt 50 kr. 

A nyári kirándulások küszöbén a művelt magyar közönség szellemi szükség¬ 

leteit oly fölötte éber gonddal kísérő természettudományi társulat igen érdekes és 

igen hasznos kis művet bocsátott a könyvpiaczra. A «Kirándulók Zsebkönyvét 

voltaképen a kiadótársulat könyvkiadó vállalatánál, egyik kötete, de a most folyó 

cyklusnak ez a darabja kivételesen könyvárusi úton is megszerezhető. Tartalma 

négy főrészre oszlik: 

I. Útmutatás ásvány- és földtani kirándulásokra és gyűjtésekre, dr. Scha- 

farzik Ferencz-íőI. 1—84. lap ; 52 ábrával. 

II. Útmutatás magasságmérésekre, ifj. Bodola Lajos-tói. 85—112. lap; 5 

ábrával. 

III. Útmutatás állattani gyűjtésekre, Kbiesch jÁNos-tól. 113—159. lap; 9 

ábrával. 

IV. Útmutatás növénytani gyűjtésekre, dr. Czakő Kálmán-íoI. 161—196. lap; 

4- ábrával. 

Bennünket e négy részből voltaképen csak az első kettő érdekel közelebbről, 

de van-e geológus, a ki az állat- és növényvilág jelenségeit is érdeklődéssel ne 

kisérné, de sőt a ki többé-kevésbbé maga is meg ne figyelné s kutatásainak körébe 

ne vonná azt a kölcsönös viszonyt, mely a talaj s a rajta élő szervezetek között 

létezik és nyilatkozik ? 

A könyvecskének valamennyi része hézagpótló, de míg az állat- és a növény¬ 

ország tárgyainak gyűjtésére és megfigyelésére szolgáló útmutatásoknak eddig sem 

volt teljes fiijával a magyar irodalom (lásd Ivriesch jegyzékét a 156. lapon és Czakó 

bőséges irodalmi adatait), az ásvány- és földtani útmutatásoknak s a barométerrel 

való bánás ismertetésének sokan igen nagy hiányát érezték. 

Ifj. Bodola Lajos két részre osztott, másfélíves dolgozatában igen értelmes 

és ügyes útmutatást ad a magasságmérésekre. Egyik részben a hely magassága és a 

légnyomás közötti összefüggést tárgyalja s ezzel kapcsolatban a higanyos baromé¬ 

terek szerkezetét és kezelése módját ismerteti, a másik részben pedig kizáróan az 

aneroid-barométerek elvét, szerkezetét és alkalmazás-módját magyarázza meg vilá¬ 

gosan. Dicsérendő érdeme, hogy a leolvasott adatok kiszámítására szolgáló formu¬ 

lák mellé egyszersmind a gyors használatra szolgáló gyakorlati tabellákat is mellé¬ 

keli, úgy hogy a javítást s az interpolatiót — minden logarithmuskeresés nélkül — 

azonnal a helyszínén el lehet végezni. E könyvecske segedelmével az eredmény 

nehány perez alatt kiszámítható. Esetről-esetre a geológus is jó hasznát veheti. 
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Dr. Schafaezik Ferencz tagtársunk, a kir. földtani intézet geológusa, igen 

érdemes és teljes elismerésre méltó munkát végezett, midőn e könyvecske első 

részét, az ásvány- és földtani kirándulásokra és gyűjtésekre való útmutatást meg¬ 

írta s magyarázatai folyamán nem csak azzal ismerteti meg az olvasót, hogy mit 

miképen kell gyűjteni, hanem egyszersmind a gyűjtés tárgyait s azoknak termé¬ 

szeti viszonyait is jellemzi és a megfigyelések módját szinte egészen rendszeresen 

megismerteti. 

Minthogy a könyvecske legelső sorban kiránduló turistáknak van szánva, az 

első rész — mely egyszersmind a többi utána következőknek természetes beveze¬ 

tése — az útmutatások sorát a kirándulók felszerelésének alphájával: a térképek 

ismertetésével kezdi, melyek nélkül gondosabb s csak kissé távolabbra terjedő kirán¬ 

dulást tenni nem is lehet; lassanként azonban annyira belevezeti az olvasót a tárgy 

részleteibe, hogy ha e dióhéjba foglalt s szépen és érdekesen előadott jó tanácsokat 

követi, az egyszerű turistából, a ki eredetileg azzal a szándékkal indult el otthonról, 

hogy a természet szemléletében szórakozást és üdülést, jelenségeinek ezer meg 

ezernyi változatosságában a kedélyre és az elmére egyaránt jótékonyan ható élve¬ 

zetet keressen — útja végén az ásvány-földtani szakmának, ha nem is szakavatott 

munkása, de mindenesetre élesebb szemű s élénkebben buzgó barátja, mondjuk 

műkedvelője lehet, a ki lassanként szerzett tapasztalásai révén a szaktudománynak 

igen, de igen becses szolgálatokat tehet. Hiszen még ma is, a magyarhoni földtani 

társulat fenállásának 36-ik s az országos (állami) földtani intézet fenállásának 20-ik 

esztendejében lépten-nyomon tapasztaljuk miként vándorolnak ki hazánk becses- 

nél-becsesebb természeti kincsei: ritka szépségű kristályos ásványai, meteórkövei, 

állati és növényi kövületei s ezek között különösen az ősemlősöknek nagy ritkasá¬ 

gok számába menő nagybecsű csont-maradványai •— idegen országokba, és pedig 

nem pusztán haszonkeresésből, hanem, a mi legfájdalmasabb, igen gyakran merő 

tájékozatlanság következtében! 

Milyen becses szolgálatot tehet a tájékozott turista, ha egy-egy ilyen leletet 

megment s eljuttatja oda, a hol igaz értéke szerint megbecsülik s a haza földének 

tudományos megismerése érdekében hálás köszönettel fogadják: a nemzet vala¬ 

melyik közintézetébe, akár a nemzeti múzeumba, akár az országos földtani inté¬ 

zetbe, akár mind a kettőnek szolgálatra kész közvetítőjéhez a magyarhoni földtani 

társulathoz. 

De lássuk most Schafarzik Ferencz útmutatójának részleteit. Mindössze tíz 

részből áll, melyek a könyvecskének csaknem felét elfoglalják s a következő kérdé¬ 

seket ismertetik: 

I. Tájékozódás a térszínen. Ebben legelső sorban a térképeket ismerteti, mint 

a legfontosabb és legelső kellékek egyikét, kissé részletesebben ; igen gondosan ösz- 

szeállítva a régiebbektől kezdve a legiíjabb keletüekig, mind a turista, mind a geo¬ 

lógus czéljainak megfelelőeket a különféle mértékek és csoportosítások szerint. 

Második helyen az iránytű s a vele való bánás ismertetését adja, a rétegek dőlésé¬ 

nek, csapásának, a hegylejtők mérésének s az iránytű elhajlásának (a deklinatió- 

nak) rajzokkal is támogatott igen ügyes magyarázatával együtt. Ezekhez fűződik a 

barométer használatának s különösen a direct magasság-mérésekre berendezett 

«Short és Masonféle aneroid-barométer» kezelésének ismertetése. 

H. Geológiai megfigyelésekre és gyűjtésekre való eszközök. A zsebóra, hőmérő, 
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kalapácsok, gyüjtőtáskák, kézi nagyitó, távcső, sósav, zsebkés, jegyzőkönyvek; váz¬ 

latkönyvek, rajztliékák, milliméteres papiros ; rajzoló tábla; fotografozás. Mindezek 

a tárgyak s a velők való bánásnak csínja-binja sok találékonysággal s bő tapaszta- 

talásra valló módon, mindössze Iá lapon vannak ismertetve s tiszta apró rajzokkal 

is megvilágosítva. 

III. Átálános tanácsok czíme alatt főkép azok a hasznos tudnivalók vannak 

összefoglalva, a melyekre kezdő turisták s hirtelenebb természetű emberek kevés 

ügyet szoktak fordítani. Igen megszivelésre méltók pedig mindazok, a miket Scha- 

faezik ebben a részben a lelkűkre köt: a ruházatra, a sátorozás és az élelem ügyére, 

az elő vigyázatból beszerzendő gyógyszerekre, a menés tempójára, s a kirándulás 

tervének előre való elkészítésére nézve. 

IY. Ásványtani terminológia. Ez a rész az ásványok alaki, physikai és chemiai 

tulajdonságait ismerteti s végül a legfontosabb ásványok jegyzékét közli, mindössze 

csak 7 lapon, tehát dióhéjban, de igen szabatos, könnyen megérthető és gyorsan 

áttekinthető alakban. 

Y. Kőzettani terminológia. Sorra veszi a legfontosabb s egyszersmind legelter¬ 

jedtebb és legnagyobb tömegekben előforduló kőzeteket: az egyszerű s az összetett 

kristályos kőzetek, a kristályos palakőzetek és a törmelék-kőzetek csoportjába fog¬ 

lalva s összes lényeges tulajdonságaikat igen röviden és világosan megmagyarázva. 

Kiegészítésűi a tömeges eruptív-kőzetek egy átnézetes táblázatban vannak össze¬ 

állítva. Ez a rész is alig foglal el többet egy nyomatott ívnél, s fölötte dicsérendő 

jó oldala, hogy a szerző ily kicsiny téren oly sok jellemzőt és érdekeset tudott el¬ 

mondani. 

E két utóbbi rész (IV. és V.) minden rövidsége daczára is igen becses, szinte 

legbecsesebb része Schafarzik dolgozatának s értéket különösen emeli az, hogy 

számos kőzetnek a magyarországi előfordulása is fel van benne sorolva, köztük 

nem egy olyan adat, mely eddig az irodalomból sem ismeretes, vagy legalább csak 

igen elszórva található. A ki nem sajnálja azt a csekély fáradságot, hogy e picziny 

compendiumot áttanulmányozza s különösen ha az iskolában szerzett ismereteit 

e kalauz segedelmével valamely közintézetben (iskolai vagy múzeumi gyűjtemény¬ 

ben) felfrissíti, az bátran elindulhat a szabad természetbe és — miként Paszlavszky 

József a könyvecskéhez Írott szellemes előszavában mondja — a követ, mely a 

hegyeket alkotja, habozás nélkül fogja a nevén, még pedig a maga igazi nevén szó¬ 

líthatni. Néhány érdekes adatot a szakember is fog benne találni, így például 

némely kőzet előfordulására s a bánsági kristályos paláknak Böckh felosztása sze¬ 

rinti csoportosítására nézve. 

YI. A kőzetek geológiai formáiról Schafarzik annyi érdekeset mond el tíz 

kicsiny lapon, a mennyit sokkal nagyobb igényű könyvekben is ritkán találhatni 

ily ügyesen csoportosítva. Az üledékes és a kitörésbeli kőzetek elhelyezkedését 

s rétegeik és tömegeik alakját 29 apró, igen sikerült rajzban mutatja be, a mi az 

előadás menetét szerfelett megélénkíti. 

VII. A kőzeteknek stratigraphiai sorrendbe foglalása csak 4 lapra terjedő vázlat, 

mely ellen egyedül azt a kifogást lehetne tenni, hogy táblázatos részén a laikus 

turista igen nehezen fog eligazodni. Pedig a csoportosítás igen érdekes; mert alap¬ 

jául az a felosztás szolgált, mely az országos földtani intézet dunántúli (már befe¬ 

jezett) fölvételeinek eredményeit foglalja magában. A becses kis dolgozatnak egye- 
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dal ez a része az, melyben a rövidség a megértlietés rovására esett. Azt tartom 

pedig, hogy kissé bővebben megírva ez a rész is méltóan sorakoznék a többiekhez 

s a laikusoknak is — különösen a megelőzők világos magyarázatai után — élveze¬ 

tes és tanulságos olvasmánya lehetne. — De ezt sem vádképen mondom, mert 

tudva azt, hogy Schafarzik tagtársunk e temérdek apró részletből álló s ép azért 

igen sok gondot, fáradságot és utánajárást emésztő munkát aránylag mily rövid idő 

alatt végezte s mégis mily érdekessé tudta alakítani, vádam igen visszatetszenék. 

S különben is azt hiszem, hogy ha a könyvecske új kiadást ér (pedig éljen men¬ 

tői előbb !) maga a szerző fog leginkább igyekezni, hogy e csekély hiányt ki¬ 

pótolja. 

Vili. A geológiai felvételekről és a geológiai profilokról ad felvilágosítást 

s némely hasznos útbaigazítást. 

IX. Tájékozódás nehány speciális kérdésben. Ez a rész is a legbecsesebbek és 

legérdekesebbek egyike. Benne a meteórhullásokról, a földrengésekről s a hydrolo- 

giai viszonyokról és különösen a talajvizek hullámzásának megfigyeléséről közöl 

érdekes adatokat és mutat helyes irányt a megfigyelőknek. A meteórhullások ismer¬ 

tetésében különösen felhívja a figyelmet arra, hogy «Magyarországon aránylag sok 

meteórkő szokott esni, minthogy országunk keleti része bele esik abba az övbe, 

melynek két végpontja a rigai tengeröbölben levő Oesel szigete és az albániai La- 

rissza város. Az eddig ismeretes összes meteórkő veknek mintegy 4-%-a ugyanis 

ebben az övben hullott alá. E meteórhullások számát még szaporítják azok a me- 

teórkövek, melyek ezen a zónán kívül estek, úgy hogy mindössze tizennégy, több¬ 

nyire igen nevezetes magyarországi aerolithról van biztos tudomásunk, a melyek 

közűi tizenkettőnek az esését is megfigyelték.» Ezeknek nagy része azonban, fájdalom, 

úgymond a szerző, nincs a mi kezünkben ! Legyünk tehát legalább a jövőben azon, 

hogy az ilyen tudományos kincseknek egy-egy kicsiny része se vesszen el. Az ilyen 

esetekben kövessünk el mindent, hogy az összes anyag valamely hivatott hazai szak¬ 

tudós kezébe kerüljön. Ezzel a magyar vizsgálatnak mentjük meg az előséget! Az 

ily alkalommal hamarosan teendő intézkedésekre Schafarzik a szükséges felvilágo¬ 

sításokat is megadja. — A földrengések megfigyelésére nézve lényegileg azokat 

mondja el, a miket tagtársaink társulatunk földrengési bizottságának útmutatásai¬ 

ból,' felhívásából, kérdőíveiből és évi jelentéseiből" * már bővebben ismernek. 

A hydrologiai viszonyokról s kiválta talajvizekről szóló kicsiny részlet szer¬ 

fölött lendületes és érdekes. Főképen az Alföld talajvizeinek megfigyelésére irá¬ 

nyozza a figyelmet: e vizeknek hullámzására, állásuk magasabb vagy alacsonyabb 

voltának a kutak vízállásával kapcsolatban való megfigyelésére, a folyók vizeinek 

szétszivárgására, a szomszédos vízterületek egymáshoz való viszonyára s a talajvizek 

sótartalmára — mint mindannyi oly kérdésre, melyet egy ember bajosan oldhatna 

meg, míg számos érdeklődőnek egyidejű közreműködése útján igen érdekes adatokat 

lehetne kideríteni. Ehhez a részhez fűződik még a víz keménységének ismertetése 

Földtani Értesítő. 1882-ik évi (III.) kötet, az 53—72-ik lapokon; de külön 

kiadásban is megjelent. «A földrengésekről és megfigyelésök módjáról)) (Heim A. 

munkája után.) E füzetkét a megfigyelésre vállalkozóknak a földtani társulat min¬ 

denkor szívesen megküldi a kérdőívekkel együtt. 

** A Földtani Közlöny. XIII—XV. (1883—1885. évi) köteteiben. 
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s a keménység fokának meghatározására szolgáló útmutatás Kálecsinszky Sándor- 

tól, a kir. földtani intézet chemikusától, mint a megelőzőknek hasznos kiegészítése 

s az útmutatások legutolsó pontja. 

X. (Függelék.) Befejezésül azok a közintézetek vannak felsorolva, a melyek¬ 

nek az ásvány- és a földtan is működése körébe tartozik és a melyek egyszersmind 

gyűjteményekkel is fel vannak szerelve. 

Schafabzik dolgozatának tartalmát az iméntiekben átpillantva s érdekes és 

becses voltát, valamint a mi viszonyainkhoz mért előadását kiemelve, habozás nél¬ 

kül hozzátehetem azt is, hogy a turistika irodalmában alig találunk hozzá fogható 

könyvecskét, mely ily kicsiny téren ennyi szükséges felvilágosítással szolgálna a 

turistának s különösen mindazoknak, a kik a geológiai részletek iránt is érdeklőd¬ 

nek. A természetrajzi szakra készülő ifjúságnak, kirándulásra induló tanárjelöltek¬ 

nek, de sőt maguknak a tanár uraknak is, ennél hasznavelietőbb útmutatót keresve 

sem ajánlhatnánk. A tapasztaltabb turisták és műkedvelők, a kiket ez a könyvecske 

idővel már nem elégítene ki, bizonyára meg fogják találni az alkalmat, hogy a jóval 

nagyobb, de egyszersmind jóval több előismereteket feltételező munkákhoz fordúl* 

janak, mint példáúl Neumayer könyvéhez* és különösen báró Phchthofen két évvel 

ezelőtt megjelent Kalauzához,** mely kizáróan a physikai geographia és a geoló¬ 

gia tárgyaira szorítkozik s tartalmának kitűnőségét kimerítő előadással párosítja. 

De nem fejezem be ismertetésemet, mielőtt egy panaszomat is elő nem adom. 

Ezt sem vádképen, hanem csak óhajtásúi a jövendőre — a bárha mentői előbb 

létrejövendő második kiadásra ! Az ásványtani és a kőzettani terminológia mellett 

teljesen hiányzik Schafabzik dolgozatából az őslénytan terminológiája. A megkö- 

vesűlt állatokról és növényekről az útmutató csak egv pár sorban emlékezik meg a 

gyűjtések alkalmából. Pedig ez a rész mindenesetre megkívánt volna legalább oly bő 

tárgyalást mint az ásványoké és a kőzeteké együtt véve; mert hiszen a történeti 

geológia legfőbb és legfontosabb alapját épen a megkövesűlt szerves maradványok 

szolgáltatják. Nélkülük a mai napság oly élesen s kor szerint oly szabatosan külön¬ 

böztető stratigraphia soha sem juthatott volna mai fejlettségére. Ennek a hiánynak 

kell tulajdonítanunk azt, hogy Schafabzik a VII. szakaszt (a stratigraphiai részt) 

nem domborította, mert — épületének kellő alapja hiányozván — nem is dom¬ 

boríthatta ki úgy, a mint már a turista szempontjából is kívánatos lenne. 

* (lAnleitung zu wissenschaftliclien Beobachtungen auf Beisen.n (28 szakember 

közreműködésével.) Herausgegeben von Dr. G. Neumayer. Nagy 8-adrét, VIII és 696 

lap. Első kiadása Berlin, 1875. (Ára fűzve 18, kötve 20 német márka.) E munka 

második kiadása most van folyamatban. Bővített alakban két közép 8-adrétű kötetre 

oszbk. Második kötete 1888. tavaszán jelent meg (Berlin, ára 16 márka); első köte¬ 

tét 1888. júniusára ígérte a kiadó. Ebben lesznek a bennünket közelebbről érdeklő 

részek : a geograpbiai helymeghatározásokról, a topograpliiai fölvételekről, a geológiáról, 

a föld mágnességéről, a meteorológiáról, az astronomiáról, a bydrograpliiáról s egye¬ 

bekről szóló fejezetek. 

** Ferdinand Freiberr von Richthofen, Fübrer für Forschungsreisende. (Anlei- 

tung zu Beobachtungen über Gegenstánde dér physischen Geographie und Geologie.) 

Közép 8-adrét, XII és 745 lap. Berlin, 1886. (Ára fűzve 16, kötve 17-5 német 

márka.) 
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Van pedig rá kitűnő példa : Gűmbel geológiai útmutatója, mely-tíz évvel ezelőtt 

a Német-Osztrák Alpesi-Egyesület felhívására készült. E kicsiny könyvecskében 

Gűmbel, az Alpeseknek egyik legalaposabb és legliivatottabb geológusa, mesteri 

csoportosításban ismerteti meg az Alpesek sajátos geológiai viszonyait s pompás 

útmutatással szolgál az Alpesekben teendő geológiai megfigyelésekre.^ A mit 

Gűmbel a maga útmutatójában az Alpesekre nézve előadott, affélét kellene a ma¬ 

gyar «Kirándulók zsebkönyvét második kiadásához készíteni — hogy vele a geoló¬ 

giai és palaeontologiai rész egészen kidomborodjék s a stratigraphiai rész is könnyen 

megérthető alakban legyen tárgyalható — de persze teljesen Magyarország viszo¬ 

nyaira alkalmazva. 

És most kisérjék legjobb kivánataink e nagy körnek szánt hasznos és igazán 

becses — műnyelv és magyarság tekintetében is talpra esett — kis könyvecskét, 

mely az előszó óhajtásához képest: bizonyára igen sok embert fog közelebb jut¬ 

tatni a természet megismeréséhez és sokakban fog vágyat költeni, hogy a természet 

szépségeiben, jelenségeiben azzal az igazi örömmel gyönyörködhessenek, mellyel 

gyönyörködik bennök a természetbúvár, a ki a természet rejtett bájait, életének 

törvényszerűségét s jelensége harmóniájának tényezőit ismeri és tudatosan kutatja 

Mert igazak Paszlavszky szavai, hogy «mentői mélyebbre hatol ez az ismeret és 

kutatás, annál nagyobb a lelki öröm s annál nagyobb a haszon, mely belőle 

közművelődésünkre háramlik». 

Tegye meg e könyvecske első nagy körútját a nyáron, de ne csak próbaké¬ 

pen , hanem azonnal eredményesen ; legyen kitűzött czélja elérésében oly sikere 

mint magának a természettudományi társulatnak, mely ide-tova húsz év óta hozzá¬ 

szoktatta a művelt magyar közönséget, hogy a mibe ismeretes tapintatával és 

erélyével belefog, mindaz mindenkor sikerűi is. 

Tagtársaink közül is sokan élvezettel fognak lapozni e zsebkönyvben, de 

bárha lapoznának mások is mentői többen! Különösen nagy haszonnal járna ez 

nálunk Magyarországon, a hol ősi szokás szerint országos fórumok, műszaki taná¬ 

csok, megyei bizottságok és városi szenátusok dikczióznak és deliberálnak fontos, 

geológiai megbírálást kívánó kérdések fölött; elveket, módokat, eszközöket, min¬ 

dent szép rendben megállapítanak, csak épen a várható reális eredménnyel és 

sikerrel nem vetnek, mert nem is vethetnek számot; mert vagy eszökbe sem jut, 

vagy szükségesnek sem tartják, hogy a geológiához forduljanak egy kis jó tanácsért. 

Sokszor nagy hasznukra szolgálna pedig, ha megtennék a deliberátió és a végre¬ 

hajtás — előtt. A turistaság terjedése talán jótékonyan fog hatni ebben az irány¬ 

ban is. 
Dr. Pethö Gyula. 

* Dr. C. W. Gűmbel, Kurze Anleitung zu geologischen Beobachtungen in den 

Alpen. (Az «Anleitung zu vissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen» első 

részének második szakasza. München, Leipzig, 1878.) 
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(5.) Dr. Bischof : Az Esztergom melletti Strázsa-hegy üvegkészítésre hasz¬ 

nált quarzhomokkő vegyelemzése. Wiesbaden, 1885. szeptember 25. 

Egy szabad lapon kinyomatva. 

«A Nagy Pál, esztergomi vállalkozó által beküldött lágy, fehér részben 

pedig szürkés színű homokkő, homokká lett szétnyomva, mosva és elemezve. 

A 120° C. mellett szárított és tiszta folysavval kezelt homoknak 10 grammja 

tartalmazott: 

Kovasav Si02 ... 99-2377, 

timföld AI..Ö, ... ... 0-411 « 

vasoxyd Fejj] ... 0-074 « 

mészoxyd CaO... ... 0-032 « 

magnézia-oxyd MgO ... ... ... 0-008 « 

kali-oxyd Kp 0-040 « 

izzítási veszteség _ _ _ _ 0-218 « 

összesen 10CÍ-0207Í 

Ezek szerint a megvizsgált mosott homok a kovasavban dús és tiszta homo¬ 

kokhoz számítható. 

A vasoxydnak csekély mennyisége, mely még az egy tized százalékot sem 

éri el, ajánlja e homokot, mint egy kétségkívül becses anyagot az üveggyártásra)). 

Megjegyzem ezen a helyen még, hogy a kis Strázsahegy laza homokköve, 

a melyre a fenti analysis vonatkozik, már jóformán teljesen elfogyott, a mennyi¬ 

ben az ott nyitott bányában csakhamar igen szilárd és szívós quarzit-homokkőre 

bukkantak, melyet homokká őrölni oly könnyű szerrel nem lehetett. Nagy Pál úr 

ennélfogva az úgynevezett Csipkevölgyben nyitott egy újabb bányát, mely által 

ugyanazon striata-emelet laza és szintén tiszta homokkövét nagyobb tömegekben 

tárta fel. Erről a pontról azonban eddigelé analysist még nem bírunk. 

Dr. Schafarzik Ferencz. 

(6.) Petrovits Döme: A zomborvidéki mocsarakról. Természettud. Közlöny 

1883. XV. köt. 171. füzet 457—474. old. és A bácskai mocsarakról. 

(Ugyanott 1887. XIX. kötet 218. füzet 398—407. old.) 

E czímek alatt jelentek meg Petrovits úr tanulmányai az Alföld szódavidé¬ 

kének tavairól s habár szerző az idevágó szakmunkák egy nagy részét elhanya¬ 

golta is, mi részben talán azon körülmény által menthető, hogy vidéken dolgoz¬ 

gatva, valószínűleg nem állott az irodalom rendelkezésére, sem a kellő módon, 

sem pedig a kellő időben, még sem vonhatjuk meg tőle azon elismerést, melylyel 

a sok tekintetben jeles és közvetetlen megfigyeléseken alapuló fejtegetéseiért tar¬ 

tozunk. Tartalmát röviden a következőkben ismertetjük. 

A zomborvidéki mocsarak, melyek a Duna, a Ferencz-csatorna és aTelecska 

közt terülnek el, nagyobbrészt a Mosztonga, a tovább északra fekvők pedig a Kigyós 

patak által küldik vízfölöslegöket a Ferencz-csatornába, illetőleg a Dunába. Érde¬ 

kes azonban az a körülmény, hogy e tavak azért a talajvíz útján nincsenek össze- 

kötbentetés a közeli Dunával, a melytől őket egy igen mélyen lehatoló agyagréteg 
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olyannyira elzárja, hogy rajtok, vagy a közeli kutak vízállásában semmi változás 

nem észlelhető, ha a Duna víztükre emelkedik vagy sülyed. Szabad ellenben az 

összefüggés keletfelé a Tiszával, mit még a Telecska alatt is elhúzódó homoktalaj 

tesz lehetővé; a sztanisicsi kutak pl. azonnal elárulják, ha a Tisza Szegednél árad 

vagy apad. Vízrajzi tekintetben tehát a zomborvidéki tavak inkább a Tiszához 

sorozhatok, bár a Telecska látható vízválasztóján innen fekiisznek is. Referens 

szerint (Peteovits úr adatai alapján) meg kellene tehát e vidéken különböztetnünk 

1. a Telecska vízválasztó vonalát, mely akkor érvényes, ha a tavakban sok a víz, 

és az egész vidék talaja a víztől csak úgy duzzad, a mikor a fölösleg, melyet a talaj 

magába fölvenni és a föld alatt tovább vezetni már nem képes a Kígyóson és a 

Mosztongán át a Dunába ömlik, 2. azt a láthatatlan vízválasztó vonalat, melyet az 

altalajnak egy a Duna.felé emelkedő agyagrétege alkot, a mely a Telecskától jó 

messzire nyugatra, a zombori mocsarakon túl fekszik, mi által ez utóbbiak a talaj¬ 

víz mozgását tekintve a Tisza vízkörnyékéhez tartoznak. 

Oly években, a melyekben kevés a csapadék, nemcsak a tavak, hanem még 

az őket lecsapoló Mosztonga is ki szokott száradni, mi azonban ritkán történik 

meg. Eddig csak egyetlen egy tóról ismeretes, hogy még sohasem száradt ki és ez 

a Zombor városától keletre fekvő lSVa holdnyi és lielyenkint 4 méter mély Iva- 

nacska bara. 

A mocsarak medrei és partjai agyagosak és gyakran a sás- és kákából kelet¬ 

kező posványos turfatelepek miatt nehezen közelíthetők meg. Sok tónak a vize, a 

benne feloldott huminsavtól, sárga és valamennyinek iszapos, turfás fenekéről 

mocsárgáz-buborékok emelkednek. A tavak környékén előforduló növények az 

u. n. sós flórához tartoznak; sok hal és nadály a vízben, és madár a nádasban. 

Ha a tavaknak nyáron és őszszel kicsiny a vízállásuk, akkor partjaik a sókivi- 

rágzásoktól fehérek. Ez utóbbi mennyisége változó és egyenes arányban áll a hővel 

és a kiszáradással, olykor ujjnyi vastagságú kérget is képez. A Szeged melletti sót 

Molnár elemezte és talált benne: 

84--4-% szódát, 

6’9 * konyhasót, 

11 ‘5 « szerves anyagot és vizet és 

OT « kovasavat. 

102-9 % 

Petroyits úr talált a zombori tavak vizében ezen alkatrészeken kívül még 

kénsavas nátriumot is. Az Ivanacska bara vize tartalmaz 3-33 pr. miile szilárd 

alkatrészt, mely úgy, mint az összes zombori tavaké, szódából, konyhasóból és 

glaubersóból áll. Ez alkatrészek oly bőven fordulnak elő, hogy sokszor a víz elő- 

leges bepárologtatása nélkül is kimutathatók. 

A zomborvidéki tavak tehát mind a magyar szódavidékhez tartoznak. 

A magyar szódavidékhez tartoznak azonban a Zombortól távolabbra eső 

tavak és mocsarak is, a mint azt Szeged, Majsa és Halas tavairól már dr. Szabó 

•József bebizonyította. Ide tartozik Szabadka vidéke a Palicsi-tóval, valamint a 

volt Csajkások kerülete is a Bácska DK-i sarkában a Tisza és a Duna közt, a mely 

utóbbi területen az Orolia és a Dévény mocsár vize tele van szódával. Felső Bács¬ 

kának a Tisza mellékén lévő mocsarai nagyobbrészt közvetlenül a Tiszával állanak 
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összeköttetésben, alsó Bácskának nyugati részén lévő nagyszámú apró mocsarai¬ 

nak pedig folytonos lefolyásuk van, tehát e két csoport egyike sincsen elszigetelve, 

hanem a talajvíz mozgására nézve egészen nyílt területet képviselnek, minek kö¬ 

vetkeztében a szóda nem is concentrálódhatik nagyon. 

A Telecska és a titeli plateaut tudvalevőleg lösz alkotja, de ott, a hol a mé¬ 

lyebben bemetszett völgyekben e lösztakaró eltávolíttatott, ott ugyanazt a homo¬ 

kos és sokszor agyagos talajt látjuk feltárva ép oly minőségben, minta Bácskában 

másutt bárhol, és ott ezen eredeti, régibb lösz által többé nem födött terek agya¬ 

gos helyein mocsarak csak úgy keletkeznek, mint a Bácska más pontjain. 

A bácskai mocsarakban található szóda, konyhasó és glaubersó valamennyi 

tóban állandóan megvannak, de azért az egyes tavak vizének mennyiségi össze¬ 

tételében mégis igen erős ingadozások mutatkoznak, mi nagyon is természetes, 

mert változtat rajtok az eső és a szárazság, a mocsarak nagysága és mélysége, 

valamint végre az, hogy vájjon el van-e zárva, vagy ki van-e téve más mocsarak 

kiöntéseinek. 

Petrovits úr több mocsár vizének meghatározta a fajsúlyút, szóda és 

konyhasó tartalmát, valamint a párlási maradékot is. Ezekhez hozzá veszi Molnár 

elemzését, referens pedig megtoldja Haijer Károly elemzésével, mely szintén a 

Palicsi-tóra vonatkozik. (Jahrbuch dér k. k. geologisclien Beichsanstalt 1856. VII. 

Jahrgang). Hauer egy katonatiszttől beküldött próbát elemzett, s minthogy a 

Molnár által elemzett víznél sokkal higabbnak találtatott, meg lehet, hogy más 

időszakban, talán tavaszszal vagy esős időben meríttetett. 

1 liter vízben: 

15 o°C. N82C03 NaCl üx maradék 

Palicsi-tó Szabadka mellett (Molnár, 1856.) 1 -0064 3-1209 1-240S 5-237 

Ugyanaz (Hauer Károly, 1856.) l20üC. 1 -002 1-2303 0-5724- 2-2153 

Zombori Ivanacska Bara (Petrovits) 1885. 

őszszel 1 -0065 3-4476 0-9536 6-52 

— Fehér mocsár | Petrovits, 1-0020 2-174-6 0-3978 2-84 

N.-mileticsi új fürdő J 1886 nyáron 1-0021 — 0-3978 2-62 

Bajsai Keréktó, P. 1886 őszszel __ 1-0050 1-6960 0-7546 3-76 

Gyurgyévói Dévény, P. 1885 őszszel 1 -0060 3-6598 1-3572 6-38 

Zsablyai Kopovo, P. « « 1 -0009 0-5039 0-3276 1-36 

— Belilo, P. 1885. őszszel _ — -— 0-1989 1-02 

Melenczei Ruszanda, Bánság (Schneider, 

1866) ... _ — 1-976 1-893 6-27(i 

Halasi Halastó, P. 1886 tavaszszal — 0-9282 0-1895 1-14 

Petrovits kimutatta továbbá a Na2SO 4-et, a g laubersót is, és meghatározta 

több mocsárban mennyiségileg a kénsavat. 

Míg Molnár a Palicsi-tó vizében csak 0-051 gr. SOs-mat és 

Hauer 0-0539 ; gr. « talált, addig 

Petrovits az Ivanacska barában 0-789 gr. 

a Dévényben ___ 0-127 gr. « 

Schneider pedig a Ruszandában 1-133 gr. « mutatott ki. 

0 956 s. r. Na2S04-ből számítva. 
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A szóda keletkezésére nézve kifejti, hogy az Alföld homokjában sok a labra- 

dorit (kovasavas nátrium-, calcium-, aluminiumvegyület), a melynek szétbomlásá¬ 

ból a szénsav hozzájárulásával szénsavas nátrium, azaz szóda egyrészt, másrészt 

pedig szénsavas mész keletkezik, mely utóbbi az Alföld talajában néha vastagabb 

telepekben is gyűlik meg. A szóda azonban nem marad soká eredeti képződésének 

helyén, hanem belekerül a vízzel a tavakba, a hol a sós oldat elpárolgás folytán 

concentrálódik. A konyhasót, mint az egykori tenger maradványát, «mindenütt» 

feltételezi. 

Erre nézve megjegyzem, hogy ezt a hypothesist már sokkal régebben 

kimondotta dr. Szabő József (Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in 

Ungarn, Jahrbuch dér k. k. geol. Eeichsanstalt, Wien, 1850. 1. évf. 331. lap), hogy 

a szóda keletkezik a szénsavas meszet feloldott víz hatásából a talajban jelenlévő 

nátronsilikátokra. A szóda keletkezése tehát valóságos contact-képződménynek 

nevezhető a mészkő és a nátronsilikátok között. Hasonlóképen nyilatkozik egy 

későbbi munkájában (Heves- és Külső-Szolnokmegye leirása. Eger, 1868. p. 14-2.): 

«s alig szenved kétséget, hogy e rossz talajnem (a fehér iszaptalaj) a Rhyolith-tufa 

legfinomabb iszapja, mely aztán a Tisza mentében a legnagyobb mélyedményben 

szétterjedt és a székes képződésnél főszerepet visel.» 

Dr. Szabó JózsEF-en kívül többen is foglalkoztak a magyar szódavidékekkel, 

de ezen a helyen pusztán csak Kvassay Jenő munkájára utalok : Über die Nátron¬ 

und Székboden im ungarischen Tieflande, Jahrb. dér k. k. geol. Eeichsanstalt 

1876. XXYI. p. 4-27—446., melynek utolsó lapján e tárgyra vonatkozólag nagy 

gonddal harmincz eredeti értekezés van felsorolva 1770—1875-ig. Kvassay elveti 

az előbbi hypothesist, hanem inkább hajlandó a nátront kősótömzsök kilugzásából 

származtatni. Kvassay magyarázatát a szereplő alkatrészek cserebomlását illetőleg 

helyreigazította dr. Wartha Yincze (Földtani Közlöny. 1877. YH. köt. 101. lap) 

és Wartha idézett előadása kapcsán Szabó újból előadja (Ibidéin 103. lap), hogy 

a széksó, nevezetesen Dorozsma vidékén az ott "valóságos réteg alakjában töme¬ 

gesen előforduló földpátokból származik.® Ugyanezt a hypothesist mint «nagyon 

valószínűt" (504. 1.) találjuk Szabó ásványtanának 3-ik kiadásában a 234. lapon is 

azon módosítással, hogy míg régebben az Alföldön található mészkőpadokat a 

szódaképződés egyik előzményének tételezte fel, addig később (1875) azokat 

a szódaképződés folyamatának egyik eredményének tartja, ásványtanának 

234. lapján mondván : «A szénsavas Hz kihúzza a meszet és a nátront (a mész- 

nátron-földpátokból) amavval mészkövet képezvén, mi közel a képződési helyhez 

lerakodik s Czeglédtől kezdve Szabadkáig követhető ; míg a könnyen oldódó szén¬ 

savas nátron a vízzel tovább foly s a szikkasztó szelek hatása következtében a felü¬ 

leten kivirágzik." 

Van azonban a dolognak újabb harmadik magyarázata is, mely a SzABÓ-féle 

hypothesistől csak abban különbözik, hogy szélesebb körű. 

Alföldeken a talaj sótartalma, miként ezt br. Richthofen (Führer f. For- 

schungsreisende, Berlin, 1886. p. 119.) más continentalis vidékekről megjegyzi, az 

által is keletkezhetik, hogy a stagnáló, vagy csak csekély mozgásban lévő talajvíz 

elpárolgása nagyobb, mint lefolyása, minek következtében a folyók által csekély 

mennyiségekben lehozott sók idővel többé-kevésbbé felszaporodnak. Nálunk a 

Duna és a Tisza hozza magával e sókat, a Duna vize pl. Ballő Mátyás vizsgálatai 
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szerint egy liter vízben összesen CM 4-—026 gr. fix maradékot tartalmaz, a melyben 

szénsav és kénsavsók az uralkodók. A mint e két folyó az Alföldet eléri, behatol 

vize ennek laza talajába, a melyben a capillaritás folytán fölfelé hatol, és a felüle¬ 

ten folyton és gyorsan párolog. A nehezen oldódó sók nagyrészt lerakodnak, míg 

a könnyebben oldódó alkaliasók felszaporodnak, minek következménye az, hogy a 

külvíz a legtöbb helyen feltűnően alkalisós ízű. Ha már most a talajvíz egyes 

kis zárt medenczékbe jut, a melyekből vagy nincsen, vagy csak nagy vízállás mel¬ 

lett van lefolyás, akkor itt most ismét a túlnyomó elpárolgás által még concen- 

tráltabb oldatok jönnek létre s ezek Alföldünk sós mocsarai. Érdekes volna ezen 

irányban beható kutatásokat tenni.1 

A másik pont, mely Petroyits úr értekezéseiben kifogás alá eshet, a Telecska 

és a titeli löszplateau keletkezésének magyarázata. Petrovits úr ugyanis azon 

nézetben van, hogy a bácskai löszplateau ab initio, azaz a lösz képződésének ideje 

óta, mai alakjával bírt volna. Ez a feltevés az atmospháriliáknak, az eső és szél¬ 

nek csak igen szűk határok közé szorított partiális működését, tételezné fel, a 

melynek eredménye a pest- és bácsmegyei homoktengerből kiemelkedő löszsziget, 

a Telecska lett volna. 

A lösznek nem ez a természete; ez a képlet a síkságban, hol semmi akadály 

nem áll útjában, szigetképzésre nem mutat hajlamot és ott, a hol e képlet tényleg 

meg van szakítva, a geológiai kutatás rendesen ki is mutatja az utóbb működött 

erosió hatását. 

Alföldünkkel ugyan még nem foglalkozott a rendszeres geológiai felvétel, de 

azért még sem vagyunk egészen hiányában olyan kutatásoknak és geológiai nyi¬ 

latkozatoknak, melyek e tárgyat, t. i. Alföldünk egykori összefüggő lösztakaróját 

ne érintenék. 

A Duna két partjának gondos tanulmányozása arra a meggyőződésre jut- 

tattatta Szabó,2 * * * * Peters,8 budapesti és Suess 4 bécsi tanárokat és geológusokat, 

hogy kivált budapest-újvidéki szakaszában a Duna mindig a jobb partját mossa, 

jobbparti magas löszfalát folyton lerombolja, a bal partjától ellenben lassacskán 

távozik, alacsony alluviumot hagyván maga után. A Duna ugyanis pár excellence 

hódol a BAER-féle törvénynek, s az, a mit Peters említett munkájában a 359-ik 

lapon elmond, majdnem a bizonyosság jellegével bír és legjobban fejezi Iá a neve¬ 

zett három tanár nézetét: 

«Donau und Theiss stehen zu einander überhaupt in einem eigenthümlichen 
entwicklungsgeschichtlichen Verliáltniss. Dass erstere bereits in friüieren postdiluvialen 
Zeiten mit allmákliger Hinwegráumung dér grossen mittelungarischen Lösztafel von 
einem Durchlasse aus, etwa zwiaclien Pest und Szolnok, angefangen habé, iliren 
Lauf aus dér südöstlichen in die rechtwinkelig geknickte Linie umzuwenden, die sie 
jetzt einnimmt, dass sie einst im unteren Theissbett lioss, und in ikrem Vorrücken 
nack rechts stets wieder ikre dortigen Nebenflüsse absorbirte, möclite wolil niemand 
bezweifeln, dér das Land und seine Gewásser zuerst in dér Natúr, dann auf guten 
Karten betrachtet. Ebenso lásst sich mit Gewissheit vorhersagen, dass sie dereinst 

1 Hogy a már másodlagos fekvőhelyen lévő és erősen decomponált tufák szin¬ 
tén szolgáltatják e sókat, az kétséget alig szenved. 

2 Szabó József, Egy continentális emelkedés- és sülyedésről Európa délkeleti 
részén. A magy. tud. Akadémia évkönyve X. kötetének VI. darabja, Pest, 1S62. 

1 Edurd Suess, Dér Bódén dér Stadt Wien. Eine geologiscke Studie, Wien, 1862. 
Karl Ferdinand Peters, Die Donau und ihr Gebiet. Eine geologiscke Skizze. 

Leipzig, 1866. 
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bis an die Vorposten dér Füníkirchner Gebirgsgruppe vorrücken, endlieh das Bett 
dér Drau erreichen wird, dérén Stoss sie nocli jetzt eine Strecke weit vorsckiebt, 
endlieh, vereint mit dér südwárts andringenden Drau, die untere Savé, mit dér sie 
den Fels von Belgrad als halbinselartigen Vorspvung von dér serbiseken Stufe los- 
meisseln un<l dem Avalaberge nalier treten wird. Dies wird geschehen und jenes ist 
geschehen, und wer das Vollendete schaut, dér wird sicli bewusst des riesigen Maass- 
stabes dér Veranderungen in dér postdiluvialen, in unserer Aera.» 

Ebből kifolyólag pedig a Telecskát és a titeli plateaut nem tarthatjuk egyéb¬ 

nek, mint az egykoron összefüggött nagy alföldi lösztakaró kicsiny maradványai¬ 

nak, vagyis a régi Duna karjai által körülzárt, de áramlatai által le nem rombolt 

szigeteinek. 

Eltekintve ezen csekély megjegyzéseinktől őszintén üdvözöljük Petrovits 

urat hasznos és beható detail-munkálkodásában és örömmel várjuk további észle¬ 

leteinek közzétételét. Dr. Schafarzik Ferencz. 

(7.) Szilasi .Jakab: A Balaton-víz chemiai elemzése. (Math. és term. tud. 

értesítő. Kiadja a magy. tud. Akadémia, 1887. április. V. köt. 7. füzet 

200. lapon.)' 

Szilasi úr a vizet Fülöpnél merítette a zalai oldalon. 

A víz alkalicitása 5*2 franczia fok, azaz 100 ke. víz neutralizására l'04köb- 

czentiméter tized normál sav volt szükséges. 

A mész- és magnéziasók leválasztására 5-4 ke. tizednormál lúg használtatott, 

mi 5-tel szorozva (mert 1 ke. tized normál lúgnak 5 mgr. CaCO.-, felel meg) a víz 

összes keménységét adja, azaz = 27. 

A Balaton vizének fajsúlya 15° C. mellett F0007. 

100,000 s. r. vízben a következő alkatrészeket találta: 

Iíovasav SiO., ... ... 0-50 súlyrész 
mészoxyd CaO... 5-80 « 
magnéziaoxyd MgO ... ... 6-88 
mtronoxyd NaJJ 2-95 
kaliumoxyd KJJ 1-21 « 

kénsav SÖ3 ... 3'64 « 
kötött szénsav CO, ... 11-88 « 
clilor Cl 0-8ö « 

összeg ... 33'57 súlyrész. 

A ritkábban előforduló alkatrészekre, kevés víz állván rendelkezésére (! ?), 

nem volt tekintettel. 
Ellenőrzésképen az összes fix maradékot újból meghatározván, 100,000 súly¬ 

részben 33,60 súlyrészt nyert. 
A fent kimutatott alkotó részeket a szokásos módon sókká átszámítva van 

100,000 súlyrész vízben: 

Szénsavas magnézia MqCO,, 14-45 súlyrész 
szénsavas mész CaCOt . 9-81 « 

kénsavas mész CaSO4 ... 0'75 « 
kénsavas kálium K .SO, . 2'24 « 

kénsavas nátrium Na.SO, ... 3-88 u 

kovasavas nátrium Na ,870, 1 -02 « 

chlornátrium NaCl 1-42 « 

összesen ... ... 33'57 súlyrész. 
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A genfi, zürichi és gmundeni tavak vizeinél a Balaton vize jóval eoncentrál- 

tabb, a mennyiben ezekben az összes fix maradék csak 12-80, 14-06, illetőleg 

15-002 súlyrész 100,000 súlyrész vízben. 

A mi Szilasi úrnak azt az állítását illeti, hogy eddigelé tudtával a Balaton 

vize még nem analysaltatott, az részéről erős tévedés, a mennyiben két érdemes 

chemikustól is bírunk analysiseket. Az egyik Sigmund volt 1837-ben, a másik 

Preysz 1863-ban, a kik a Balaton vizét mennyilegesen elemezték. Kívülök, de úgy 

látszik, csak minőlegesen, még Schuster tanár foglalkozott a Balaton vizével. 

Hogy Sigmund régibb elemzését elhanyagolta, azt még elnézhetnők, de hogy 

nem ismeri és nem idézi Preysz analysisét, mely a magyar tudományos Akadémia 

kiadványaiban jelent meg (A Balaton vizének elemzése, Preysz Móricz-tói. Magy. 

akadémiai Értesítő IY. kötet, Pest 1863. a 355—372. lapokon) s a mely sokkal 

behatóbban és részletesebben foglalkozik a Balaton vizével, mint ő maga, azt 

Szilasi úrnak nem lehet megbocsátani. 

Ezek szerint Szilasi úr analysise a Balaton vizéről a harmadik. 

Szabadjon e három elemzést, a Sigmund-féle elemzés adatait is grammokra 

és 1000-re átszámítva, egymás mellé állítani, mi nem egészen érdektelen össze¬ 

hasonlításokra szolgáltat alkalmat. Talán fölösleges is külön figyelmeztetnem, 

hogy az összehasonlításnál inkább az elemekre, mint a kimutatott sókra fektessük 

a fősúlyt, minthogy a talált elemek csoportosítására nézve az egyes chemikusok 

között mindig vannak eltérések. 

A Balaton tartalmaz 1000 súlyrész vízben: 

1. 2.* 3. 
Sigmund szerint Preysz szerint Szilasi szerint 

1837-ben 1863-ban 1887-ben 

Szénsavas nátron Na„C03 — 0-05617 — 

szénsavas mész CaC03 00306 0-06820 0-0981 
szénsavas magnézia MgCO 3 nvomok 0-10794 0-1445 
szénsavas vas FeCOz 6-0007 — — 

kénsavas nátrium Na„SOi 0-0319 — 0-0388 
kénsavas kálium K ,SOi — 0-00977 0-0224 
kénsavas mész CaSOi — 0-00238 0-0075 
kénsavas magnézium MgSOt — 0-06384 — 

nátrium chlorid Naül 0-0013 — 0-0142 
magnézium chlorid MgCl2 — 0-01367 — 

kovasavas nátrium Na„Sí03 — — 0-0102 
timföld AI,~03 0-0058 -— — 

timföld és vaséleg Al„03+Fe203 — 0-00070 — 

kovasav SiO„ — 0-01784 — 

szerves anyag 0-0351 0-01820 — 
a szilárd alkatrészek összege 0-1054 0-35871 0-3357 

szabad szénsav CO2 0-0288 0-10808 — 

Főösszeg ___ ___ 0-1342 046679 03357 

* A felsorolt alkató részeken kívül Preysz még a mangán, lithium, ammóniák, 

és a salétromsav nyomait is kimutatta. A következő elemekre azonban negativ ered¬ 

ménynyel reagált: Rubidium, csesium, baryum, strontium, brom, jód, fluor, bor 

és foszforsav, összesen tehát ez a kilencz elem és vegyület Preysz szerint a Balaton 

vizében nem foglaltatnak. 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (199) 17 
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Láthatjuk e táblázatból, hogy e három elemzés közűi Preysz a legrészlete¬ 

sebb. Ami a szilárd alkatrészeket illeti, legtöbbet mutat ki Preysz (0-35871), 

közel ugyanannyit Szilasi (0-3357—0-3360) és legkevesebbet Sigmund (0-1054). 

Felette érdekesek és becsesek azonban Schuster és Sigmund megfigyelései 

a Balaton vizére vonatkozólag, a melyeket utóbbi mond el «Füred’s Mineral- 

qvellen und dér Plattensee» (Pest, 1837) czímű nagy gonddal írt munkájában. 

Megemlíti ugyanis, hogy már Schuster sem tartotta a Balaton vizét egyéb¬ 

nek, mint erősen higított savanyú víznek, mit ő, kísérletek alapján, a maga részé¬ 

ről szintén megerősíthet. Az a víz, melyet közel a parthoz merített, a szilárd alkat¬ 

részek nagyobb mennyisége mellett, a szénsavat csak alig mutatta nyomokban, 

míg ellenben a tó közepéről, Boglár és Abrahám puszta közt merített víz szilárd 

alkató részekben szegényebb volt, de aránylag több szabad szénsavat tartalmazott. 

Sigmund tapasztalatait a rendelkezésünkre álló három elemzés fényesen lát¬ 

szik igazolni, mi azonnal szembetűnővé válik, ha minden egyes esetben felemlítjük 

az analysisekliez használt víz merítési helyét. 

Sigmund a tó közepéről vette a vizet Boglár és Abrahám puszta közt s fenti 

magyarázatának megfelelően kevés fix maradékot és aránylag sok szénsavat 

talált benne. 

Szilasi a zalai parton merítette Fiilöpnél, és elemzése több mint háromszor 

annyi fix maradékot mutat ki, szabad szénsavat pedig semmit. 

Preysz analysisében ellenben me gvan mind a kettő, a nagyobb fix maradék 

mellett még bőven szabad szénsav is, minek a magyarázata azon körülményben 

rejlik, hogy e vizsgálathoz szükséges vizet Füred mellett, az ottani uszoda leg¬ 

szélső partján merítette. Tudjuk ugyanis, hogy a Balaton ezen része a füredi savanyú 

vízforrások legközelebbi szomszédságában van, sőt hogy ezt a vizet magába fel 

is veszi. 

Hogy honnan származik ellenben a tó közepén a vízben lévő szabad szénsav, 

holott az Fülöpnél, Szilasi úr szerint, egészen hiányzik és Sigmund szerint is, 

csak alig észlelhető nyomokban van jelen, az még ez idő szerint kiderítve nincsen ; 

de különösen ha Sigmund adatai újabb megerősítést nyernének, nem tartanám 

lehetetlennek, hogy a kimutatott szénsavtartalom esetleg egy a tó fenekén fakadó 

savanyú vízforrásnak volna betudandó. 

A ki netán a jövőben a Balaton vizének vizsgálatát tűzné ki maga elé fel¬ 

adatúi, annak okvetlenül kell, hogy figyelmét a tó ezen regionális szénsavtartal¬ 

mára is kitérj eszsze, valamint kutatnia kell azon okokat is, a melyek ezt a tüne¬ 

ményt előidézik. 

Minthogy ezen alkalommal az idevágó irodalom egy részét átnéztem, befeje¬ 

zésül még a következő helyreigazító megjegyzéseket kívánom tenni. 

A fent közölt három analysis közűi az első Sigmund-íóI való, miként ez 

saját eredeti munkájából kitűnik (Füred's Mineralquellen und dér Plattensee. 

Pest, 1837.) s csak valami tévedésnek kell tulajdonítanunk, hogy ugyanez az ana¬ 

lysis di-. Dávid Wachtel ( Ungarns Kurorte und Mineralquellen, Oedenburg, 

1859.) és valószínűleg ez utóbbi nyomán dr. Josef Friedrich Fokért (Hévvíz 

■und Balaton, eine balneologische Skizze. Pest, 1864.) munkájában is mint dr. Heller 

Flórián elemzése szerepel. 

Ép úgy téved dr. Orzovenszky Károly-, balatonfüredi főorvos is, midőn 
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munkájában (Balaton:Füred ésgy (így hatása. Pest, 18(53.) ugyancsak a Sigmund- 

féle analysis számai elé Schuster tanár nevét írja. 

Helyesen, tehát Sigmünd neve alatt sorolják fel a szóban forgó elemzést: 

1. Török .József: A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei stb. könyvének 

2-ik, 1854-iki kiadásában, még pedig minden számbeli hiba nélkül; továbbá 

2. Przemysl’i Lengyel Dániel : Fürdő zsebkönyv. Pest, 1863. czímű munká¬ 

jában azon, sajtóhibának betudható tévedéssel, hogy a szénsavas vas (FeC03) 

mennyiségét O'Ol helyett 0'21 szemernek írja. 

3. Helyesen tulajdonítja végre a párizsi világkiállítás alkalmából a magyar 

ásvány-földtani kiállításhoz készült és a magyarhoni földtani társulat tagjainak is 

megküldött: *Les eaux minél'ales de la Hong ne». Budapest, 1878. czímű mun¬ 

kácsija* a szerzó'i jogot SiGMUND-nak, de az itt felhozott számadatok nem felelnek 

meg az eredeti analysisnek, hanem tévesek, a mennyiben az átszámításnál kettős 

hiba történt. Először is nem vétetett tekintetbe, hogy Sigmünd elemzése két 

polgári fontra vonatkozik, hanem csak egy font után történt az átszámítás, a mely 

hibát fokozta továbbá még az a körülmény is, hogy az említett munkácska szer¬ 

zője nem használta Sigmünd eredeti dolgozatát, hanem hogy Lengyel Dániel 

után indúlt, a hol, miként említettem, a szénsavas vas (FeCOa) mennyisége hibá¬ 

san van többre téve. 

A PREYSz-féle analysist dr. ürzovenszky Károly közli fent említett munká¬ 

jában (a 116—11!). lapokon) Preysz eredeti munkája után. Idézve találjuk továbbá 

emez elemzést még dr. Chyzer Kornél, Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei, 

S.-A.-Ujhely, 1885. czímű munkájában, a 39-ik lapon. Míg Chyzer csak az újabb 

Balaton-víz analysis közlésére szorítkozik, addig a «Les eaux minérales de la Hőn¬ 

yidé » füzetke csak a régit tartalmazza, az újabb, t. i. a PREYsz-féle analysist 

pedig nem. Dr. Schafarzik Ferencz. 

(8.) Dr. Thikring Gusztáv A Fertő és vidéke (Földrajzi Közlemények 

XIV. köt. IX. füzet, 469—508. lapokon.) 

Ilyen czím alatt tartott dr. Thirring Gusztáv úr monographicus modorban 

előadást a földrajzi társaság ülésén. Előadása a m. földrajzi társulat közlönyében, 

az idézett helyen meg is jelent. 

Bármilyen érdekes is különben e czikk, mégis találunk benne, kivált a geoló¬ 

giai ismereteinkkel ellenkező olyan állításokat, melyeket megjegyzés nélkül nem 

hagyhatunk. 

Mindenekelőtt állítja, hogy a Fertő lehetőleg teljes irodalmát felhasználta, 

de figyelmen kívül hagyott sok, részben fontos munkát, a minőjpl. dr. Dávid 

Wachtel, Ungams Kurorte und Mineralquellen, Oedenburg, 1859. 

Dr. Moser Ignácz: Chemische Notizen: Zickerde von Neusiedler See (St.- 

Andrae) Verhandl. des Vereines für Natunvissenschaften zu Pressburg III. Jalir- 

gang 1858. I. Heft, p. 68. 

* V. ö. a Földt. Közlöny 1878. VIII. köt. 269-ik lapján a titkárság kérésével, 

továbbá az 1879. évi IX. kötetben alul a 46-ik lapon Zsigmondy Vilmos alelnök úr 

nyilatkozatával. 
17* 
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Iukovits : Über die Niveauverháltnisse des Neusiedler See’s Ibidem régi soro¬ 

zat V., YIL, VIII. kötetében. 

Ascherson P.: Die Austrocknung des Neusiedler Sees. Berlin, Zeitschrift für 

Erdkunde. Bd. 19. p. 278. 

Stűrzenbauji József : Mosonymegyében eszközölt geológiai fölvétel 1878. 

Földt. Közlöny. 1879. p. 111. és 

H ugo H. Hitschmann, magyar-óvári tanár értekezése (1856): Eine Excur- 

sion nm den Neusiedlersee. (Oesterreichische botanische Zeitschrift, Wien. VIII. 

Jalirgang, 1858. p. 221.), mely utóbbi kettő, kivált a Hanságra szolgáltat érdekes 

adatokat stb. 

Csak mellesleg említem továbbá, hogy a Fertőfaunájával és flórájával alaposab¬ 

ban kellett volna foglalkoznia és a népies elnevezések mellett a latin nomenclatu- 

rát is használnia. Kifejezései nem szabatosak, mi által olykor ellenkezésbe jön a 

tényekkel: «S minthogy (a Fertő) vize oly sekély (átlag 4—5 m.), a szél könnyen 

felkavarja vizét és ilyenkor a habok oly magasra csapnak fel stb.» Fordítva áll a 

dolog; minél sekélyebb a víz, annál jelentéktelenebbek a hullámok. — A nép közt 

elterjedt téves nézeteket nem igazítja helyre : «ha a hideg fokozódik, a jég gyak¬ 

ran mennydörgésszerű robajjal megreped s ekkor 3—4 km.-nyi hosszú repedések 

(EiszaiTen) jönnek létre, melyekről a nép azt tartja, hogy a víz alatt fakadó meleg 

forrásoktól erednek, melyek a víz teljes befagyását meghiúsítják». Kérdem: csak¬ 

ugyan léteznek-e a tó fenekén meleg források, és egyáltalában igaza van-e a 

népnek ? * 

Áttérek azonban most azon pontokra, melyek inkább a geológia körébe 

esnek. 

A 475-ik és a következő lapokon Thikring azt a kérdést kutatja, váj¬ 

jon létezett-e már a Fertő a történeti ó-korban ? Az irodalomban némelyek 

állították, mások meg «tagadták a Fertő létezését a rómaiak idejében«. S ezután 

így folytatja: «Ez a kérdés ma már végleg el van döntve ama híres kőkorbeli lele¬ 

tek által, melyeket gróf Széchenyi Béla 1874-ben a tó kiszáradt medrének déli 

széléhez közel Boz és Hidegség közelében felfedezett. A leletek kétségtelenné tet¬ 

ték, hogy a tó környéke már az újabb (neolitos) kőkorban lakva volt, s habár czö- 

löpépítmények nyomaira akadni nem lehetett, mégis valószínű, hogy ilyenek e 

helyen hajdan léteztek: (Idézi gróf Wurmbrandt-oí, de ugyanezt állította 

gróf Széchenyi Béla is. Ref.) A tó tehát már a rómaiaknál sokkal régibb időben 

létezett.» 

Nagyon sajnálom, de ennek a conclusiónak a helyességét ezen előadás alap¬ 

ján nem fogadhatom el. Hogy egy kőkorszaki lelet épen egy nagy tónak a 

létezését tételezze fel, nem következik szükségképen. Mért nem lehetett azon a 

helyen egy kis forrás vagy folyócska, a melynek partjai mellé meghúzódott a 

kőkorszaki ember ? 

Gróf Széchenyi Béla csak azt mondja, hogy «e leletek elégséges bizonyíté- 

kúl szolgálnak arra, hogy ezen a földrészen is emberek laktak azon időben, mely¬ 

ről a történelem hallgat» ; más helyen pedig így nyilatkozik: «ha — mondom — 

* Időközben megjelent egy érdekes czikk «a balatoni rianás» czíme alatt 

Szily KÁLMÁN-tól. Term. Közlöny 1S88. XX. kötet, 29. lap. 
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ezen körülmények (kedvező helyszíni viszonyok egybevetve a lelet részleteivel) 

mind összetalálkoznak : úgy magától értlietőleg azon következtetésre kell jutnom, 

hogy hajdan a Fertő tavában is czölöpépítmények voltak». A czölöpépítmények 

létezését gróf Würmbiíandt is valószínűnek tartja, de a két szerző egyikének esze- 

ágában sem volt, hogy a kőkorszaki tárgyakból a tó létezésére visszakövetkeztes¬ 

sen. Ha csupán csak a kőkorszaki leletre támaszkodhatnánk, valóban felette 

bizonytalan volna ismeretünk a tó egykori létezését illetőleg. He ha e két főúri 

szerző mégis czölöpépítményeket tételez fel azon a helyen, a hol a kőtárgyak talál¬ 

tattak, azt a tó létezésének biztos tudatában tették, mit nem meríthettek másból, 

mint az egész vidék configurátiójából és a geológiai viszonyokból. 

A Fertő nem egyéb, mint a neogén tenger mélyedményének egyik 

relictuma. 

A pannoniai emelet rétegei azok, melyek a Fertőt az északi oldalán meg¬ 

kerülik és DK-i irányban egészen Barátfaluig (Mönchhof) és Féltoronyig (Halb- 

thurm) lenyúlnak és továbbá hasonlóképen a déli oldalán is beszegélyzik, Sopron 

környékétől Széplakig és Fertő-Szt-Miklósig elhúzódva. Nyugati oldalán a panno¬ 

niai rétegek a Vulka völgyébe nyúlnak föl, mely hajdan az medenczének egyik 

magasabban fekvő öblét, helyesebben mondva csatornáját képezte, mely a Lajta 

és a Rozália hegységek közt átvezetett a bécsi medenczébe. Kelet felé a pannoniai 

rétegek eltűnnek a diluviális kavics és részben lösz, továbbá az alluviális lerako¬ 

dások egész sorozata alatt, hogy csak a kismagyarországi medencze DK-i szélén, 

a Rábán túl bukkjanak ismét a felszínre. 

Magyarország eme kis medenezéjének emelkedése alkalmával legelőször is 

a magasabban fekvő, illetőleg a sekélyebb részek, a minő pl. a mai Vulka völgye 

is, váltak szárazfölddé ; továbbá azok a részek, a melyeken a diluviális és alluviális 

képletek lerakodásai oly vastagságot értek el, hogy felső színük az uralkodó víz- 

niveaunál magasabb volt. Ilyen az egész középrésze a kis magyar medenczének a 

Rába és a Fertő közt (Csorna környéke). Magában a Fertőben is vannak ugyan 

hasonló területek, a melyeken kavicslerakodások borítják a pannoniai rétegek 

képezte tófeneket, de itt nagyobb lévén a mélység, azok ugyanazon idő alatt egy- 

magok nem voltak képesek arra, hogy e depressiót a víz niveaujáig teljesen meg¬ 

töltsék. E feltöltés munkáját folytatják a jelenkorban a tóba szakadó vizek kavics 

és iszapbehordása által, de ezenkívül talán még sokszorta, nagyobb és kiadóbb 

mérvben a vegetatió, mely hatalmas turfatelepeket létesít. Röviden ez a Fertőnek 

hiteles története, a mint azt a geológia diktálja, és ezen az alapon mindnyájan szí¬ 

vesen elhiszszük, hogy a tó már a rómaiak korszakát megelőzőleg is létezett. 

Áttérek ezek után a Fertő vizének analysisére. 

Szerző két analysist czitál. Átveszi ugyanis Török József : A két magyar 

haza elsőrangú gyógyvizei stb. munkájának 1840-ben Debreczenben megjelent első 

kiadásából és híven reprodukálja ugyanazokkal a sajtóhibákkal, melyek ott is meg¬ 

vannak. — "Egy font vízben van», — de minő fontban? polgári vagy pedig a 

gyógyszerésziben? Kis fáradsággal ugyan e munka második kiadásában (1859) 

megtalálhatta volna, hogy az elemzések egy polgári fontra, tehát 32 lat vízre 

vonatkoznak. Még kevésbbé tűnt fel szerzőnek az, hogy az alkatrészek valóságos 

összege merőben eltér az alul kimutatott összegektől. De a legkülönösebb mégis 

csak az, hogy nem tartotta érdemesnek az idézett két analysist átszámítani. 
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Török .József akkoriban írhatott még fontokban és szemerekben, mi azonban 

1886-ban, a mikor a méterrendszert már teljesen adoptáltuk, sokkal inkább meg¬ 

értettük volna, ha grammokban beszél.* 

Török József említett munkája két kiadásának, továbbá Wachtel Dávid 

munkájának egymással való összehasonlításból kitűnik, hogy Török munkájában 

a következő adatok szedettek hibásan: 

1. Az elemzések eredményei, miként ez Török 2-ik kiadásából és Wachtel 

munkájából kitűnik, a 32 latos polgári fontra vonatkoznak. 

2. Török második kiadásának és Wachtel munkájának tanúsága szerint. 

Török első kiadásában hamis az első analysisben (Sigmund ?) a szénsavas mész- 

oxyd és a timföld mennyisége : 

CaCOs ... I '165 szemei- helyett olvasandó OT65 szemei- 

AhCk _ _ _ 1 • 120 « « « 0' 120 « 

Ezen rektifikálás után az alkató részek összege csakugyan 9-530 szemei-. 

3. Wachtel Dávid munkájának tanúsága szerint téves Török I. és II. kiadá¬ 

saiban a második analysis (Würtzler ?) első tétele, a kénsavas nátron meny- 

nyisége. 

NaiSOi . ... 2-4208 szemei-helyett olvasandó 1-4208 szemei-. 

Ha ezt ily módon kiigazítjuk, itt is helyesnek mutatkozik a kimutatott 

főösszeg 8*6400 szemei-. 

4. Török József II. kiadása és Wachtel munkája szerint Würtzler Vilmos, 

gyógyszerész 1830-ban elemezte a Fertő vizét, di-. Sigmund K. Lajos tanár pedig 

1835-ben s nagyon valószínű, hogy WACHTEL-nek van igaza, midőn az első analy- 

sist (9-530 szemernyi összeggel) WüRTZLER-nek tulajdonítja, a másodikat 

(8’64-OOszem. összeggel) pedig SiGMUND-nak. Török alighanem felcserélte e két nevet. 

Érdemesnek tartottam a szóban forgó két Fertővíz analysist a hibák kiiga¬ 

zítása után grammokra és 1000 részre átszámítani. 

1000 gra mm vízben van: 

Würtzler (?) szerint: Sigmund (?)szerint: 

NazCl ... ... 0-130 gramm 0-146 gramm 

CaCh— — 0-011 « 0-003 « 

MgCh ... ... ... ... ... 0-029 « 0-018 « 

NavCOa .. _ ... 0*530 « 0-484 « 

CaCOs .. ... ... ... 0-021 « 0-027 <( 

MgCOs ... _ _ ... 0-236 « 0-182 « 

NasSO*_ _ ... ... ... 0-235 « 0-185 « 

AhOs _ .. ... ... 0-016 « — « 

SiO 2 ... ... ... ... 0-003 « 0-031 « 

Szerves anyag _ .... ... 0-029 « . — -< 

Veszteség ... —- (( 0-049 « 

A szilárd alkató részek összege 1*240 gramm 1125 gramm. 

* Ugyanez áll a Balfi-forrás elemzéséről, melynek átszámított eredményeit a 
«Les eaux minérales de la Hongrieo czímű munkácska (Budapest, 1878.) IV-ik sza¬ 

kaszában megtalálhatta volna. 
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Látni ezen eredményekből, hogy a Fertő vize szilárd sói közt uralkodó a 

sziksó, utána következik a szénsavas magnézia meg a glaubersó, s csak azután a 

konyhasó, míg a többi alkató részek jóformán csak nyomokban vannak jelen. Ezek 

szerint a Fertő' vizét a gyengébb sziksós-glaubersós vizekhez számíthatjuk ; sajnos 

azonban, hogy a kiszáradása után újból megtelt tó vizének újabb elemzését nem 

bírjuk. 

Végre van még egy pont, melyben szerző a geológia ellen vét. 

A 487. lapon ugyanis a következőket olvassuk: 

«Fehéregyházától délre azonban a hegykoszorú, mely a Fertőt nyugat felől 

bekeríti, megszakad; mintegy 2 km. széles völgy nyílik itt a Fertőre, melyen egy 

kis folyócska, a Vulka hömpölyög a tó felé. Kétségtelen, hogy a folyó erővel tört 

magának utat a hajdan összefüggő hegylánczon át, ez által elkülönítve a Lajta- 

liegységet a fertömelléki vagy ruszti hegyláncztól, mely geológiai viszonyaira nézve 

teljesen megegyezik az előbbivel. Eme fertömelléki hegyláncz, vagy jobban mondva 

dombsor, tehát a Vulka áttörésétől kezdve, azaz Sércz községtől egészen a tó leg¬ 

délibb széléig kiséri a Fertőt» stb. és valamivel lejebb : 

«A hegyláncz Sércznél emelkedik fel azon lapályból, melyet a Vulka 

folyócska alkotott, utat törve a hegységen át a Fertő felé», stb. 

Ezeket olvasva, semmi kétség nem támadhat bennünk az iránt, hogy szerző 

a Vulka síkságát optima forma erosiói völgynek ne tartsa, mi azonban, miként 

azonnal látni fogjuk, téves felfogás. 

Erről a vidékről bírjuk T. Roth Lajos szépen részletezett földtani felvéte¬ 

lét : és azonfelül még a ((magyarázatot is hozzá, melyet szerző is lapozgatott 

ugyan, de minden közelebbi megokolás nélkül épen ellenkező értelemben fölhasz¬ 

nált,. T. Roth Lajos két munkájából kitűnik ugyanis, hogy ez a vidék a mediterrán 

kortól kezdve a pannoniai idők végéig egy oly csatorna volt, melyen át a bécsi és 

a kis magyar medencze tengeroi egymással közlekedtek. A Lajta-hegység, meg a 

ruszti vonulat egyes kúpjai pedig szigetcsoportot képeztek. A Lajta- és a Rozália- 

hegység közti széles csatorna (14—15 km.), egy régi depressió, a melyben egy¬ 

másután a mediterrán, a szármát és végre a pannoniai emelet rétegei üleped¬ 

tek le. 

Ezeket a viszonyokat T. Roth Lajos tanulságos proliiban is bemutatta 

(1. a magyarázathoz csatolt I. táblát), a mely világosan előtünteti, hogy a panno¬ 

niai emelet fölött a völgy legmélyebb vonala mentén diluviális lerakodások foglal¬ 

nak helyet, a melyekben a többi patakon kívül a Vulka nevű szerény folyócskának 

a medrét is látjuk. Még annyira sem mélyítette azt magának ki, hogy Vulka- 

Pordánytól egészen a tóig medrében egyetlen egy ponton még csak a pannoniai 

emelet rétegei sem bukkannak a felszínre. Tehát még csak gondolatban sem tehet¬ 

jük fel, hogy a Vulka völgye erosiói völgy, hisz ez esetben mélyen bevágódottnak 

kellene lennie ; meredek magas partjain az említett rétegeket egymás föle helyezve 

kellene látnunk, magának a folyónak pedig a sorozat egyik régibb tagját kellene 

mosnia. De hát a Vulka nem mélyíti, hanem inkább feltölti a medrét, hisz maga 

* Kis-Márton vidéke, 1 : 14000. special lapon, kapható Kilián Frigyes könyv¬ 

kereskedésében. 
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Thirring úr is leírja a 495-ik lapon, hogy deltát épít a tóba «bármilyen csekély 

legyen is a folyó, deltáját folyton növeli s mindinkább beljebb tolja a Fertőben. 

A Vulka völgye tehát nem erosiói völgy, hanem régi tengerfenék, egy tek- 

nőszerű depressió. 

Es szerzőnek ezt a depressiót annál nagyobb figyelemre kellett volna mél¬ 

tatnia, minthogy az újabb alpin irodalomban azt a véleményt is hallottuk, hogy 

épen ez a völgy képezné az Alpok határát a Kárpátok felé. 

Mivel a Rozália- és a Lajta-kegységek, a hamburgi csoport meg a pozsonyi 

Kis-Kárpátok geológiai szempontból hasonló szerkezetűek és így nem igen nyújta¬ 

nak éles geológiai határt az Alpok és a Kárpátok közt, Neumann Károly jeles érte¬ 

kezésében a Kárpátoknak az Alpokétól eltérő csapásirányára fekteti a fősúlyt, s 

ennélfogva, minthogy a Rozália-hegységet, a stájer Alpokkal való oly szoros össze¬ 

függésénél fogva ez utóbbiaktól elkülöníteni nem lehet, épen a Vulka depressió- 

ját tekinti a megváltozott csapású Kárpátok kiindulási pontjáúl. 

A mi a munka többi részét illeti, szívesen elismerjük, hogy eltekintve a fel¬ 

soroltaktól, élvezetes olvasmányt nyújt. A tó 1866—68. közt történt kiszáradásával 

beható részletességgel foglalkozik, a mit csak helyeselhetünk. 

Dr. ScHAFARZIK FeEENCZ. 

(9.) Nendtvich Károly : A Bereymegyében lévő bilasoviczi Irma-forrás 

ásványvizének vegyelemzése. (Értek, a térni. tud. kör. Kiadja am. tud. 

Akadémia 1885. XV. kötet. 11. sz.) 

Ez ásványvíz gr. Schönborn Ervin munkácsi és szt-miklósi uradalmához 

tartozik, melynek igazgatója jól eldugaszolt üvegekben mintegy 20 liternyi víz 

mennyiséget küldött szerzőhöz vegyelemzés végett. Szerző maga nem lévén a víz 

beszerzésénél, a forrásból és környékén kitóduló gázokat meg nem vizsgálhatta, 

sem a víz hőmérsékét, sem a szabad szénsavat meg nem határozhatta ; továbbá a 

fentebbi csekély vízmennyiségnél fogva az ásványvizekben igen kis mennyiségben 

előfordulni szokott alkató részekre szintén nem terjeszkedhetett ki. 

A víz eleinte savanyús, azután kissé égvényes és sósíztí. Fajsúlya 1 ‘00527. 

Minőségileg káli, nátron, mész, magnesia, vasoxydul, kénsav, szénsav, chlor, 

foszforsav és borsav lett kimutatva. 

A víz alkata a mennyiségi elemzés szerint következő : 

1000,0000 súly¬ 
részben. 

Kénsavas kálium K, S04 ... ... ... — ... 0-00374 
Chlorkalium KC1 ... ... ... ... ... ... 0-08204 
Chlornatrium Na Cl _ ... .... ... ... ... 0-09624 
Kétszeres szénsavas nátrium Na2 C2 O, ... 5-00940 

« « calcium Ca C„ O. ... ... 0-45700 
<c « magnesium Mg C„ 0. ... 0-06850 
« (i vasoxydul Fe C„ 0B„. — 0‘01390 

A tűzálló alkató részek összege ... ... ... 5-73082 

Zeitschrift des deutscheu und österreichischen Alpenvereines. Bd XIII. Jahr- 

gang 1882. p. 223—225. 
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A foszforsav és borsav megmérlietlen kis mennyiségénél fogva nem volt 

meghatározható. 
Szerző e vizet kiváló mennyiségű szénsavas nátron-tartalmánál fogva az 

égvényes savanyú vizek közé, még pedig, miután a szabad és félig kötött szén¬ 

sav a víz égvényes hatását nagy mértékben csökkenti, a szelid égvényes savanyú 

vizek közé sorolja. A mi alkalmazását illeti, azt szerző részint hasonló vegyalkotá- 

sából, részint hasonló alkotási! vizek összehasonlításából Ítéli meg s miután vegy- 

alkata szerint leginkább a gleichenbergi és seltersi ásványvizekhez hasonlít, azért 

ugyanazon bántalmakban is, t. i. katarrhalis bántalmakban lesz alkalmazható. 

Loczka József. 

(10.) ScherfelV. Aurél: A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése. (Értek, 

a term. tud. köréből. Kiadja a m. tud. Akad. XY. köt. 4. sz. 1885.) 

E forrásra 1883. évben egy hegylejtőn történt ásatás alkalmával akadtak. 

Naponkint hetvenkét hektoliter vizet szolgáltat; hőmérséke 1884. évi nov. 7-én 

+ 8‘8 °C léghőmérséknél + 6‘8 °C volt. 

A víz színtelen tiszta és szagtalan. íze nagyon kellemes, savanyús, erősen 

csípős és üdítő ; hosszú állás után a kiváló vasoxyd kis opalizalást idéz elő. 

Fajsúlya + 14 °C.-nál = 1‘000409. 

Minőlegesen a következő alkató részek lettek kimutatva : Káli, nátron, mész, 

magnesia, aluminiumoxyd, vasoxydul, kénsav, szénsav, foszforsav, kovasav, chlor. 

A mennyileges elemzés eredményének összeállítása : 

a) A szénsavsókat egyszerű carbonatok- 

nak számítva: 
100,000 s. r. vízben. 

Kénsavas káli ... ___ ... 0‘455955 

Kénsavas nátron ... ... 0‘052063 

Chlornatrium ... ... ... 0‘005 2 7 2 

Foszforsavas nátron _ 0‘027294 

Szénsavas nátron ... ... 1 ‘094331 

Szénsavas mész ... 1‘133333 

« magnesia ... ... 0‘302696 

Foszforsavas aluminiumoxyd 0‘045833 

Szénsavas vasoxydul ... 1‘347291 

Kovasav ... ... ... ... 3‘391666 

A szilárd alkatrészek összege = 7‘915734 

Félig kötött szénsav ... F622171 

Egészen szabad szénsav 266‘577829 

Valamennyi alkatrész 

összege ... = 276-115734 

b) A szénsavsókat vízmentes biearbona- 

toknak számítva : 
100,000 s. r. vízben. 

Kénsavas káli ... ... . ((‘455955 

Kénsavas nátron . ... 0‘052063 

Chlornatrium ... ... . ((‘065272 

Foszforsavas nátron ... ((‘027294 

Ivetted szénsavas nátron ... 1 ‘548239 

« « mész ... I -632000 

« « magnesia. ((‘461251 

Foszforsavas aluminiumoxyd ((‘045833 

Ivetted szénsavas vasoxydul 1‘858332 

Kovasav ... ... ... ... 3‘391666 

A szilárd alkatrészek összege = 9\537905 

Egészen szabad szénsav 266x577829 

Valamennyi alkatrész 

összege ... __ = 276‘115734 

A szénsav mennyiségét a forrásvíz + 6‘8 °C. hőmérséklete = 760 mm. baro¬ 

méter állás mellett térfogatban kifejezve 

a) Az egészen szabad szénsav: 10 .0 k. c. vízben 1380‘80 k. c. 

b) A szabad és félig kötött szénsav: 1000 k. c. vízben 1389-25 k. c. 
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Szerző által elemzett tátrafüredi források összehasonlító táblázata. 

Hygiea-forrás 
elemeztetett 

1884-ben. 

C a stor- forrás 
elemeztetett 

1873-ban. 

Pollux-forrás 
elemeztetett 

1873-ban. 

Csáky-forrás 
elemeztetett 

1855-ben. 

Hőraérsék 

Faj súly 

+6-8° C. 
1-000109, 

+ 14-3° C-nál 

+7-2° C. 
1-00048, 

+15° C-nál 

+6-8° C. 
1-000525, 

+15° C-nál 

+6-8° C. 
1-00036, 

+10° C-nál 

Alkatrészek 100,000 s. r. 
vízben 

100,000 s. r. 
vízben 

100,000 s. r. 
vízben 

100,000 S. r. 
vízben 

Kénsavas káli ... . ... ... ... 0‘ 455955 0-329652 0-350704 0-2298 

Kénsavas nátron _ __ 0-052063 0-364806 0-413039 0-3760 

Chlornatrinm _ __ 0-065273 0-103356 0-099893 0-1224 

Foszforsavas nátron _ ... ... 0-027294 — — — 

Ketted szénsavas nátron ... 1-548239 1■328045 1•246998 1"5515 

Ketted szénsavas mész... ... ... 1-632000 1■229629 1-225610 1-6888 

Ketted szénsavas magnézia ... ... 0-461251 0-517737 0-670560 0-2101 

Foszforsavas aluminiuinoxyd 0-045833 0"052685 0-085684 — 

Aluminiumoxyd ... ... ... ... — 0-047008 0-023469 — 

Ketted szénsavas vasoxydul ... ... 1-858332 1"067954 1-340109 (V 166:2 

Kovasav. ... ... ... _ _ 3-391666 3 - 865064 3-739579 3-5089 

A szilárd alkatrészek összege ... 9-537905 8-905936 9-195647 7-8538 

Szabad szénsav 266"577829 208-316382 204-607851 177-5231 

Összes alkatrészek ... ... ... 276-115734 217-222318 213-803498 185-3769 

Ezen összeállításból látható, hogy e források közt a Hygiea forrás a legtöbb 

szénsavat és vasoxydult tartalmazza. Elég nagy vastartalmánál fogva gyógyászati 

czélokra is volna felhasználható. A Hygiea-forrás vizét szerző a szénsavban igen 

gazdag aczélforrások közé sorolja. Loczka .József. 

(11.) Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei. (Értek, a térin. tud. 

köréből. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest 1885. XY. kötet 11. sz. 

p. 16.) 

Szerző ezen értekezésében elősorolja először azon okokat, melyeknél fogva 

kitűnő fürdőink és ásványvizeink az őket megillető hírre nem vergődhetnek; és 

másodszor elmondja a magyar orvosok és természetvizsgálók fürdőink hírének és 

ásványvizeink terjesztésének megállapítására irányuló törekvéseit és határozatait. 

Az okok, melyek fürdőink hírének útjában állanak, szerző szerint ezek: 

1. Nálunk sok a fürdő. A Nálunk drága a fürdőzés és 3. Nálunk sem bel-, 

sem külföldön nem ismertetik eléggé a fürdőket. 

Az ásványvíz elterjedésének pedig 1. a sok ásványvíz, tehát nagy versenygés, 

és 2. a rossz kezelés (vékony üveg és rossz dugaszolás) állnak útjában. 

Talán a karlsbadi fürdő kivételével minden külföldi fürdő van nálunk több¬ 

szörösen is képviselve, sőt Szliács oly ásványvízzel rendelkezik, melynek párja 

eddigi ismereteink szerint nincs. A külföld csekély számú, de jól ismertetett fürdő¬ 

vel bírván, a betegek mind azon néhány helyen keresnek enyhülést s így termé¬ 

szetes a nagy jövedelem következtében a tulajdonosok kifejthették azt a pompát 
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és kényelmet, melyet külföldi fürdőkön találhatni. De nálunk igen sok a fürdő, 

minden beteg a hozzá legközelebb fekvő fürdőt látogatja s így a fürdővendégek 

nagyon megoszolnak, s míg nálunk némely fürdőben a vendégek száma százakra 

rúg, addig az ugyanazon természetű külföldi fürdőkben ezerekre megy. Sígy egy¬ 

részt nem is csodálható, ha a fürdőtulajdonosok a fürdő szépítésére nálunk a cse¬ 

kély jövedelem következtében nem nagy tőkét fordítanak. 

Fürdőink és ásványvizeink mi módon való megismertetésének és terjeszté¬ 

sének kérdésével leginkább a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlé¬ 

sei foglalkoztak. Az 1842-ik évben Beszterczebányán tartott gyűlésen dr. Mojsiso- 

vics hazánkfia ásványvizeink érdekében felszólalt s javasolta : képeztessék orvosok 

és gyógyszerészek által oly társulat, mely központtal bírván, Pesten hazánk gyógy¬ 

vizeinek gyógytani ismertetésére szolgálna. E fölszólalás következtében a gyűlés a 

bizottságot megválasztotta. Két évvel későbben Erdélyre nézve is választatott 

egy ásványvizi bizottság. De a két bizottság pénz és kellő támogatás hiányában 

föladatának meg nem felelhetett s tisztjéről 1846-ban lemondott. A ugyanez évi 

vándorgyűlés új bizottságot választott s egyszersmind kérvényt nyújtott be a m. kir. 

helytartótanácshoz, hogy az ásványvizek vizsgáltatására és terjesztésére éven- 

kint 1000 frtot engedélyezni kegyeskednék. A helytartótanács hajlandó lett volna 

a kért összeget kiutalványozni, csak azon módokra nézve kért felvilágosítást, 

melyeket az ásványvíz terjesztésére és hírének emelésére használni akarnának. 

A véleményadásra felkért szakosztály a kérdés helytelen fölfogása következtében 

a módokat kellőkép meg nem nevezte, hanem pusztán az ásványvíz elemzésénél 

követett módszereket írta le s így a kért segély nem utalványoztatott ki. 

A soproni vándorgyűlésen ugyancsak Mojsisovics egy 100 darab aranynyal 

jutalmazandó pályakérdés kitűzését indítványozta, hogy a magyarországi fürdők 

és ásványvizek vegytani lényegéről és orvosi hatásáról a legtökéletesebb munka 

irassék. A pályakérdést ki is tűzték. De IS előtt az volt az utolsó gyűlés s az ezután 

következő korszakban csak 1863-ban tartották az első gyűlést Pesten, melyen 

Molnár János azon ásványvizeket sorolta elő, melyekkel a közönség a lefolyt 

16 év alatt megismerkedett. 

1867-ben Rimaszombaton tartott nagygyűlésen Kovács Sebestyén Endre 

ezen pályakérdést tűzte ki: Kívántatik a magyarhoni ásványvizeknek kimerítő 

leírása, különös tekintettel azoknak a legújabb nézetek szerinti beosztására és 

vegyelemzésére ; határidő egy év ; jutalom 100 arany. 

E pályakérdésre csak egy, a tudomány színvonalán nem álló munka érke¬ 

zett, melynek a díjat nem adták ki. A pályakérdést még kétszer, de eredmény 

nélkül tűzték ki. 

Az utolsó ásványvízi bizottság 1883-ban neveztetett ki. Szerző mint e 

bizottság elnöke a fürdők és ásványvizek tulajdonosai-, orvosaihoz és bérlőihez 

400 nyomtatott felszólítást azon kérelemmel küldött szét, hogy a nyomtatványok¬ 

ban foglalt s az ásványvizek s fürdőhelyek megismertetésére czélzó kérdésekre 

felelni és azt az ásványvizi bizottság elnökéhez beküldeni szíveskednének. E fel¬ 

szólításokra 36 felelet, illetőleg a fürdőhely nyomtatott leírása érkezett szerzőhöz. 

E közöny annál inkább megfoghatatlan, mert ezt a fürdőtulajdonosok saját érde¬ 

keik ellen cselekszik. A fürdőorvosok, kik a fürdő hatását éveken át tanulmányoz¬ 

hatják, leginkább arra volnának hívatva, hogy fürdőhelyeik hírét terjeszszék; 
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hogy mily befolyással van valamely fürdő híre az emberekre, mutatja Karlsbad, 

hova a világ minden részéből sereglenek az enyhülést keresők. 

Szerző látván, hogy ily közönyösséggel szemben minden törekvés meghiú¬ 

sul, a czél elérésére kívánatosnak tartja egy szakértőt fürdőről-fürdőre utaztatni, 

ki azok tulajdonságai- és egyéb viszonyairól bő jelentést tenne ; másodszor czél- 

szerűnek mondja a fürdőévad alatt egy hetenkint egyszer megjelenendő szaklapot 

megindítani. Az ezekből származó költségek fedezésére a bizottság a belügyi és 

kereskedelmi minisztereket kérvényileg megkereste, hogy a fentebbi czél elérésére 

évenkint 1000 frtot utalványozni kegyeskednének. De a két miniszter ily czímre 

pénzzel nem rendelkezvén, a kérést megtagadta. 

Ezekből látható, hogy az ásványvízi bizottságok minden törekvés mellett 

mitsem értek el s így nem maradna más hátra, mint hogy a kormány kezébe 

venné az ügyet s vagy, mint föntebb említtetett, egy szakavatott egyénnel tanul- 

mányoztatná a fürdőket, vagy pedig az illető ásványvizek használatát mindaddig 

megtiltaná, míg a birtokos azt meg nem elemeztetné, a fürdőhelyet a vendégeknek 

nyújtott kedvezményekkel együtt le nem írná s azt kellő módon meg nem ismer¬ 

tetné s közzé tenné. 

A m. kir. kereskedelmi minisztérium az 1881-ben Frankfurtban rendezett 

nemzetközi ásványvíz-kiállítás alkalmával a magyar korona területén előforduló 

ásványvizeket feljegyeztette, és e feljegyzések összeállítását Beknáth JőzsEF-re 

bízta. Ez összeállítás szerint Magyarországon 1560 ásványvíz ismeretes, ezek közöl 

van : 765 savanyúvíz, 47 vasas savanyú víz, 34 kénes savanyúvíz, 7 sós savanyú¬ 

víz, 2 földes savanyúvíz, 10 égvényes savanyú víz. 350 sósvíz, 48 keserű víz, 

69 kénes víz , 89 égvényes víz , 44 vasas víz , 46 közömbös hévvíz , 1 sóshévvíz 

(Hercules-fürdő), 9 földes hévvíz , 1 timsós hévvíz , 3 égvényes hévvíz , 11 földes 

víz, 5 ismeretlen alkotásit. Loczka József. 

(12.) Dr. Herbich Ferencz. Az erdélyi keleti Kárpátok kréta-képződményei¬ 

ről. (Orvos-természettudományi Értesítő. 1887; Terin. tud. sz. Kolozs¬ 

vár; p. 227.) 

Dr. Herbich Franz. Ueber Kreidebildungen dér siebenbürgischen Ost-Ivar- 

pathen. (Verhandlungen dér k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886; 

p. 368.) 

Az erdélyi muzeum-egylet szerzőnek rendelkezésére bocsátá mindazon 

eszközöket, melyek lehetségessé tevék nagy mérvben Ürmös vidékén gyűjtlietni, 

mind oly helyen, a hol már a székelyföldről írt geológiai munkájában, akkor azon¬ 

ban csak szórványos adatok alapján kijelölt felső krétakorú rétegek pontosabb 

osztályozásához támpontokat remélt találni. 

Ürmös legközelebbi vidékének geológiai viszonyai röviden a következők: 

Ürmös és Apácza közt a krétakorú homokos márgák majd finom, majd 

durva szemű homokkövén terülnek el, mely aprószemű conglomeratba is átmegy. 

Ez alatt az Olt szorosának és a Barczaságnak polygén conglomeratja fekszik. 

Az Ürmös patak völgyében azon sötét neocom kárpáti homokkőből vannak 

kisebb kibúvások, melyekből odébb éjszaknak a Rhynchonella pereger Bucii héjai 

kerültek ki. 
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Végre a völgylejtőkön mindezen képletek felett a congeria rétegek marad¬ 

ványai fekszenek. 

Az ürmösi krétakorú üledékek az erdélyi keleti Kárpátoknak nyugati teknő 

szárnyát alkotva, többé-kevésbbé homokos, szürke vagy sárgás, részint tömör, 

részint földes márgából állóknak, de gyakran homokkőbe is átmonőknek találtat¬ 

tak. A márgák kőzettanilag a csehországi Pláner, majd a lembergi krétamárgához 

hasonlítanak. Tetemes erőtani zavarokat szenvedett vastag rétegei az ürmösi völgy 

torkolatához közel mind a két völgylejtőn terülnek el. 

A márgáknak vastagsága lielyenkint 100 lábat, sőt még többet is tesz ki. 

A kiaknázott vagy 5 méter vastag réteg anyagából több száz meghatározható 

példányt sikerült kipráparálni, melyek közt a szerző előleges meghatározása szerint 

a következő fajok fordulnak elő : 

[1] Ammonites Mantelli, Schlüt. Ammonites Largilliertianus, d Orb. 

robushis, Schlüt. 

Glaneggensis, Redtb. 

ob scurus, Schllt. 

striatocostatus, Schlüt. 

costulatus, Schlüt. 

Galiciawus, Favre. 

Bocliumensis, Schlüt. 

clypealis, Schlüt. 

subplanulatus, Schlüt. 

Pailletteanus, d Orb. 

Woolgari, Mantell. 

— Isculensis, Redtb. 

— Requienianus, d Orb. 

— Stobaei, Nilss. 

— peramplus, Mant. 

— Velledaeformis, Schlüt. 

Austeni, Sharpé. 

— pseudo-Gardeni, Schlüt. 

— Brandti, Redtb. 

Turrilites costatus, Lamk. 

polyplocus, Rom. 

bifrons, d Orb. 

— acuticostatus, d Orb. Seranonis, d Orb. — 

Több még meg nem határozott Helicoceras és Heteroceras. 

Scaphites constrictus, d Orb. 

— n. sp. aptichussal, hasonló a Scaphites Römeri d’ORB.-hoz. 

Scaphites auritus, Schlüt. 

Hamites ai matus, Sow. 

Ancyloceras (Hamites) pseudoarmatum. Schlüt. 

Még beható vizsgálatra váró több példány. 

Nautilus leiotropis, Schlüt. Pterocera incerta, d Orb. 

Dentalium nutans, Kner. Pyrula planulata, Rom. 

Serpula macropus, Sow. 

Echinusokból a Catopygus, Cardiaster és Holaster genus több alakja. 

[2]Inoceramus Lamarckii, Goldf. Inoceramus lobatus, Münst. 

tenuis, Mant. 

Decheni, Rom. 

cuneiformis, d Orb. 

latus, Mant. 

striatus, Mant. 

— labiatus, Schloth. 

— involutus, Sow. 

Brongniarti, Sow. 

— undulatus, Rom. 

— lingua, Goldf. 

— Cripsii, Mant. 

Azonkívül egy néhány leiratlan alak. 

[3] Mytilus cfr. Dufrenoyi, (?) d Orb. Lima elongata, Sow. 

Gervillia Renauxiana, Math. Astarte fajok. 
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— solenoides, Defr. Pederi Nilssoni, Goldf. 

Ostrea Hippopodium, Nilss. Avicula glabra, Ess. 

— vesicularis, Lamk. — anomala, Sow. 

Ostrea (Exogyra) laterális, Nilss. Corbula caudata, Nilss. 

— columba, Desh. Anomya papyracea, d Orb. 

Egy nagy csigolya összenőtt bordarészekkel. 

Növényi maradványok közt gyakoriak bizonyos algák, melyek cancellophycus 

és chondrites néven ismeretesek. 

Az itt felsororolt kövületek mind a felső krétakorú képződmények cenoman, 

túron és senon emeleteire jellemzők. 

Az Ürrnös vidékén gyűjtött kövületek alapján és az ezen alkalommal tapasz¬ 

talt geológiai észleletek stratigraphiai tekintetben a következőkre vezetnek: 

«l-ször, hogy a sötét szürke homokkövek, melyek legalul fekszenek, a neo- 

comba tartoznak ; az ezeken nyugvó durva polygén conglomeratok egy magasabb 

krétaemeletbe, az ezek felett és a homokos márgák alatt fekvő homokkövek és 

hnomszemű conglomeratok természetesen szintén a krétába, de kövületek híján 

annak közelebb meg nem határozható emeletébe sorolandók. 

"2-szór, a két utóbbi nagy elterjedéssel bir az egész Persányi hegységen végig, 

Urmöstől kezdve Apáczán, Nussbachon és Krizbán keresztül Yledény, Tohán, 

Eozsnyó és Brassó felé a barczasági havasok északi lejtőim. 

Az ürmösi képződmények nyújtotta bizonyítékok kárpáti homokkövünk 

nagy részének kérdéses helyzetét is megliatározá, miután a keleti Kárpátvonulatot 

alkotó vastagpados homokkő, mely a galicziai jamnohomokkővel azonos, szerző 

szerint határozottan az ürmösi homokos márgák szintájának felelne meg. 

Kapcsolatban evvel felemlíti szerző még azt is, hogy a vledényi fehér már- 

gákkal váltakozó homokköveket, melyeket Hauer és Stache az állítólag bennük 

előforduló Nummulites variolaria miatt az eocenbe helyeztek, szintén krétakorú- 

aknak tartja, mivel a Tohan magaslat fehér márgáiból, melyek a vledényiekkel 

direct összeköttetésben állanak, sikerült a krétaképlet legifjabb emeletében honos 

Belemnitella mucronata, Schloth. és Baculites vertebralis, Lamk. példányait 

találni. 
Franzenau Ágoston. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

.JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

I. SZAKŰLÉS 1888. MÁRCZIUS HÓ 7-IKÉN. 

Elnök : dr. Szabó József. 

Társulati titkár jelenti, miszerint a rendes tagok sorából legközelebb elhúny- 

tak Ghyczy Kálmán, volt magyar pénzügyminiszter Budapesten ; Tietze József 

bányatiszt, Szélaknán és Mikolay László ügyvéd, Iglón. Szomorú tudomásul. 

Rendes tagokul ajánltatnak: 

Lux József, bányatiszt, Kotterbachon, ajánlja Hermán Gusztáv ; 

Murzsnay Ferencz, kir. bányagyakornok, Selmeczen, és 

Fox Károly, kir. gépfelügyelő, Szélaknán, ajánlja a selmeczbányai fiók¬ 

egyesület. Megválasztás végett a választmány elé fognak terjesztetni. 

Az előadások sorát dr. Schmidt Sándor kezdi meg a claudetit kristálytani 

viszonyairól czímű értekezésével. Előadó a szomolnoki bányaégés után talált s 

dr. Szabó József által arzénes savnak felismert ásványra* vonatkozólag még felemlíti, 

hogy Loczka .József, nemzeti múzeumi vegyész, ki tüzetesen foglalkozik ez ásvány 

vizsgálatával szintén annak találta. Dr. Schmidt kristallograpliiai tekintetben fog¬ 

lalkozván a claudetittel, a kristályokat monosymetriásnak találta, igen nagy kettős 

fénytöréssel s rajtok a következő formákat észlelte: ©oBoo, ooP, ©oR2, cx^83, —P, 

—Poo, Sco, ooíoo, P. A kristályok nagy részben ikrek. Végre behatóan foglal¬ 

kozik azon isomorph, sorozattal, melybe a claudetit is tartozik. 

Petrik Lajos «A rhyolitos kőzetek agyagipari czélokra való alkalmazható¬ 

ságáról)) szól. Miután a földpát és quarz a finomabb agyagárúknak (porczellán és 

kőedény) átlag 50%-át teszi ki és így a gyártásra nézve ép oly fontos mint maga 

az agyag : ott a hol azok hiányzanak, gyakran földpáttartalmú kőzetekkel, főképen 

pegmatittal (cornish stone) is pótoltatnak. Magyarországban porczellán- és kőedény- 

gyártására alkalmas quarz, földpát vagy pegmatit gyéren fordulván elő, vagy ha 

igen, a kőedénygyáraktól távolra eső helyeken, értekező tanulmányai és kísérletei 

alapján kerámiái czélokra a rhyolitokat hozza javaslatba, Legújabban 24 rhyolitot 

vizsgált meg e czélból s azt találálta, miszerint e között tiszta, a porczellán- és kő¬ 

edénygyártásra alkalmas anyag is fordul elő, még pedig néha a már meglevő kő¬ 

edénygyárak közvetlen szomszédságában; mint jelesen Hollóházán, Telkihányán 

és Körmöczön. Szakszerűleg foglalkozik a magyar kőedénygyártás nagy hiányaival; 

a keleti kivitellel s a hanyatló fontos iparág emelésére és fejlesztésére nézve igen 

fontos tanácsokat ad a gyárosoknak. — Elnök örömét fejezi ki a felett, hogy I^etrik 

ismét egy ilyen becses, érdekes és agyagiparunkra oly fontos tanúlmánynyal gazda- 

* V. ö. Földtani Közlöny XVIII. 1—2 füzet. Szerk. 
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gította üléseink tárgysorozatát. Köszönetét mond érte előadónak s kéri, hogy ide¬ 

vágó tanúlmányainak bemutatását, ezentúlra se vonja meg szakűléseinktől. Elnök 

továbbá mint ide tartozót említi, hogy a rliyolitot most már az üveggyártásnál is 

kezdik felhasználni. Nevezetesen Zólyom megyében, a Herencs-völgyi (Hrinyovai) 

üveggyárban már hónapok óta jó eredménynyel dolgoznak fel egy környékbeli 

rhyolitot. 

Kalecsinszky Sándor «a szentesi artézi kútvíz vegyi vizsgálatának» ered¬ 

ményeit mutatja be. Az artézi kútvíz 312 méter mélységből jön a felszínre. Víz¬ 

bősége naponként 354,240 liter. Hőfoka 22° C. A víz kristálytiszta s kellemes izű. 

Egy literben 0,3 gr. szilárd anyag van feloldva, főképen szénsavas sók alakjában. 

Az egészségre káros hatású anyagokat a víz nem tartalmaz s már mostanáig is 

észrevehető az egészségre való jótékony hatása. Előadó szerint ilyen artézi kutak 

fúrása teheti csupán lehetővé azt, hogy a nagy magyar alföld egészségügye javúljon 

és a rossz ivó vizet jóval cseréljük fel. 

Végül elnök közli a szaküléssel a londoni nemzetközi geológiai congressusra 

való meghívást, a mely egész terjedelmében a jelen füzetben közölve van s még hozzá 

teszi, hogy ugyancsak az idén az angol természetvizsgálók egyesülete Bath tenger¬ 

parti városban tartja vándorgyűlését, mely különösen a geológusokra nézve igen 

érdekes kirándulásokkal lesz összekötve. Erre az összejövetelre is kapott a társulat 

meghivót. 

II. SZAKÜLÉS 1888. ÁPRILIS 11-KÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

"Weisz Bernát F. elhúnyta, ki társulatunknak az 1866-ik évtől volt rendes 

tagja, szomorú tudomásúl véttetett. 

Rendes tagnak hárman ajánltatnak; u. m. 

1. Haala József bányaművezető Doroghon, ajánlja Gy. Gyürky Gyula; 

2. Gerenday Béla márványárú-gyártulajdonos Budapesten és 

3. Messa András a kiudösi kőszénbánya tulajdonosa, ajánlja az első titkár 

dr. Staub Móricz. Megválasztás végett a választmány elé terjesztetnek. 

Halaváts Gyula «Adatok Torontálmegye földtani viszonyainak ismeretéhez» 

czimtí előadást tart. A megye általános földtani viszonyain kivűl nehány újabban 

fúrt artézi kút geológiai szelvényét mutatta be. 

dr. Szádeczky Gyula előadást tart «rhyolitnyomokról Svédországban.» 

Olaf Holst svéd állami geológus az egyetemi ásványtani intézetnek Budapesten 

cserébe a többek között 8 példány kőzetet küldött, azon megjegyzéssel, hogy ezek 

Svédországban újabb időben találtattak s így kellőleg tanúlmányozva sincsenek 

még. Küldő a kérdéses kőzeteket rhyolitoknak és az egyik példányt andesitnek 

tartotta. Előadó beható petrographiai vizsgálatok alapján megállapítá, bog}7 e 

kérdéses kőzetek mind rhyolitok. Az előfordúlást reánk nézve ama körülmény is 

teszi érdekessé, hogy a társkőzetek teljesen megegyeznek a nálunk ismertekkel. 

Bemutatja az egyes kőzeteket; és az általános jellemzés után részletes petro¬ 

graphiai leírás következett. 
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Az elnök a hallottaknál megjegyzi, hogy már palaeozoos rhyolitokról is van 

tudomásunk, nevezetesen Angol- és Francziaországból. A svédországiaknak korát 

nem tudjuk még; de ő azt hiszi, hogy ezek is régiebbek és nem kenozoosak. Hogy 

csakugyan rhyolitosodással van dolgunk, azt a petrographiai ismertető jeleken 

kivfíl a kísérő anyag tajtköves zárványai is bizonyítják. 

Dr. Szabó József elnök bemutatta Pelachy Ferencz dolgozatát a «Nándor 

Koronalierczeg-tárna geológiai leírásáról», melyet szerző a szelvénynyel együtt Sel- 

meczen a hókegyestílet ülésén terjesztett elő. A történeti bevezetést előrebocsátva az 

egész györgytárnai bányaüzem jelenlegi állapotát megismerteti, s kimutatja, hogy 

ennek fősajátsága az, miszerint ott jelenleg főként agalmatolit, nem pedig a fémnye¬ 

rés a feladat. Az agalmatolitból egy részben a selmeczi központi kohó tűzálló téglát 

gyárt, másrészt belőle Pécsre, a Zsolnay-féle majolika gyárba is küldenek. Ezen kivűl 

szürke dolomit-por is jön elő a Nándor-tárnában; mi rendkívüli eset e környék 

bányáiban s mit a szódavíz-gyárosok vásárolnak. 

Elnök továbbá a két szomszédország, Szerbia és Románia geológiai térké¬ 

peit mutatja be. Szerbiáét Zujovic tanár állította össze átnézetesen s a magyarázó 

szöveggel együtt a bécsi cs. kir. földtani intézet 1886-iki évkönyvében közölte; 

Románia egy részének térképét az ottani állami geológiai intézet adja ki Stefanescü 

tanár vezetése mellett. Az intézet a megjelenő kis évkönyveken kívül, 1887-ik évben 

a bemutatott hat lappal a geológiai térképek közétételét is megkezdte. E hat lap 

az Olt völgyére vonatkozik. A színezésben a nemzetközi geológiai congressus meg¬ 

állapodását követik. 

Végül dr. Staub Móricz bemutatja ama növénymaradványokat, melyeket 

Ruffiny Jenő, bányamérnök a straczenai völgyben, a híres dobsinai jégbarlang 

közelében, szénkutatás alkalmával talált. A növénymaradványok a Glyptostrobus 

europaeus Brngt sp. és Phragmites Oeningensis Al. BR.-hez tartoznak és egy 

régibb, eddig kétségbe vont irodalmi adatot is megerősítenek. Az előadó ez alka¬ 

lommal bemutatja a m. kir. földtani intézet gyűjteményében lévő Glyptostrobus 

virág- és gyümölcsmaradványokat és térképen szemlélhetővé teszi az eddigi leletek 

nyomán e növénynek magyarországi elterjedését, melyből szépen látni, hogy e 

tűlevelű fa a harmadkorban csak a tengerparton és az öblözetek szélén tenyé¬ 

szett, a mint mai nap is elterjedésének szűk területén, a mocsaras, vizes talajt 

kedveli. 

III. SZAKŰLÉS 1888. MÁJUS HÓ 9-KEN. 

Elnök : dr. Szabó József. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után a titkár bejelenti, hogy a társulat rendes 

tagjai sorából elhunytak : 

Szakács István reform, gymn. tanár Kecskeméten, 

Küntzel Gábor bányatiszt Szélaknán és 

Dr. Szelényi Lajos főorvos Tápió-Szelén ; mi szomorú tudomásul vétetett. 

Az előadások sorát dr. Schjiidt Sándor nyitotta meg értekezvén «egy svéd¬ 

országi beaumontitróU. A svédországi rhyolitok egyikében (melyekről a múlt ülé¬ 

sen dr. Szádeczky Gyula értekezett) talált kristálykák optikai és kristallographiai 
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (215) 18 
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megvizsgálásával foglalkozott előadó. Az igen csekély fokú kettős fénytörés, vala¬ 

mint a megmért és felsorolt liajlások számértékei után előadó a kristályokat egy- 

symetriásoknak tartja. Az észlelt alakok: 010; 001 ; 101; 101 ; a parányi kristály- 

kák rendesen többszörösen vannak összenőve. A mint az előadó kimutatja, a nyert 

méretek a heulandit szögértékeivel nagyjában megegyeznek és hogy erről magának 

a beaumontit és heulandit közötti különbségről meggyőződést szerezzen az eredeti 

baltimorei példányokról, melyek a nemzeti múzeumból valók, levett igen szép 

kristályokon is tett ide vágó tanulmányokat. 

Dr. Schafarzik Ferencz néhány ritkább kőzetzárványt ismertetett, melyek 

trachytláváink eruptiója alkalmával a mélységből hozattak föl. Köztük legelterjed¬ 

tebbek a cordieritgneiszdarabok, melyek úgy a dunai trachytcsoportban, mint innét 

távolabb eső pontokon, nevezetesen a dévai várhegy andesitjében és a Tokajhegy- 

alja kőzeteiben is előfordúlnak. 

Egy másik nem kevésbbé érdekes gneiszváltozat, mely szintén a dévai vár¬ 

hegy andesitjéhen találtatott a korundos gneisz. A kissebesi dacitban pedig anda- 

lusit gneisznak egy darabja fordúlt elő. 

Ezen gneiszok legtöbbjében mint szintén ritkábbnak mondható elegyrész a 

pleonast is konstatáltatott; a Pusztafalu (Tokaj Hegyalja) melletti kis Milicz 

hypersthen-andesitjében pedig olyan biotitgneisz fordult elő, a melynek alkotásában 

a rendes elegyrészeken kívül sok pleonast is résztvesz. 

Végül fölolvassa a titkár a Magyar Földrajzi Társulatnak selmeczbányai 

kirándulására vonatkozó meghívó levelét. Tudomásul vétetik s a tervezett kirándu¬ 

lás programra]a a jelen levő tagtársak között szétosztatott. 

I. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1888. MÁRCZIUS 7-KÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

Titkár felolvassa báró Splény J. Béla és dr. Félix János levelét, melyben leve¬ 

lező taggá történt megválasztásukért mondanak köszönetét. Tudomásúl van. 

A társulatból való kilépését bejelentette^ 5 tag, kitörültettek ; ellenben a 

sehneczi fiók-egyesület által ajánlott 2 r. tag egyhangúlag meg lett válastzva. 

Titkár terjedelmes jelentést tesz a Friedlánder berlini könyvkereskedővel 

történt elszámolás ügyében, melynek tudomásúl vétele után a választmány el¬ 

határozza, hogy a Friedlándernél készletben lévő Posepny-féle munka árát, a 

mostani bolti ár felére szállítja le. Előadja továbbá Friedlánder azon kérését, hogy 

ő a Földtani Közlönyt a «Natura Novitates»-ért cserébe kapja. A választmány a 

csereviszonyt elfogadja. 

Az «Eli Habét h Thompson Science Fund» megküldte tudományos búvárkodá¬ 

sok részvételére irányúló felhívását, melyben az eddigi megbízások czímét és a 

segélyezésre adott pénzöszsegeket is közzé teszi. Fordításban a Közlönyben fog 

közöltetni. 

Az ausztrálázsiai « Geological Socicty» titkára tudatja a társulattal, hogy a 

Melbourneban 1888-ik év szeptember havában tartandó «Centannuel International 
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Exhibition» alkalmával geológiai gyűlés is fog tartatni; a melyen való személyes 

vagy irodalmi részvételre szivesen látja az érdeklődőket. 

Titkár bemutatja a «Levelezőknek* kiállítandó levél mintáját, a melylyel 

kapcsolatban, a dr. Pethö Gyula, választmányi tag által ajánlott Kovács Károly, 

zalaegerszegi polgármester, a lőtefai dinotherium-lelet megmentése, valamint ösz- 

szegvtíjtése körül kifejtett buzgó fáradozásért levelező' czímet kapott. 

A negyedévi pénztári kimutatás tudomásul vétetik. 

Magyarország geológiai térképének kiadását a társulat magáévá tevén, 

szükségesnek bizonyult egy bizottság összeállítása, a mely ezen ügyet előkészítse 

és vezesse. A bizottság tagjai lettek : dr. Szabó József elnöklete alatt: Böckh János, 

dr. Hofmann Károly, T. Eoth Lajos, Lóczy Lajos, Semsey Andor, dr. Staub Móricz 

és dr. Szontagh Tamás. 

A térkép-bizottság működéséről külön fogunk beszámolni. 

II. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1888. ÁPRILIS HÓ 11-KÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

I. A szakűlés által ajánlott 3 rendes tag egyhangúlag meg lett választva. 

II. A társulat könyvtárát újabban, becses küldeményeikkel K. Conwentz, 

Sigmeth Károly és dr. Rudolf Hörnes urak gyarapították, a miért a választ¬ 

mány nekik köszönetét mond. 

III. A m. kir. Statisztikai hivatal felszólítja Társulatunkat, hogy az általa 

újant kiadott «Helységnévtárra» előfizessen. A titkári hivatal részére megszerzendő. 

IV. Végül titkár bemutatja a <develez(>k» részére kiállítandó átirat nyomtatott 

mintáját. A választmány teljes megelégedéssel elfogadja. 

III. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1888. MÁJUS HÓ 9‘KÉN. 

Elnök : dr. Szabó József. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után a titkár felolvassa Lunácsek V. József felső- 

esztergályi néptanító levelét, melyben megköszöni a társulattól nyert «levelező'> 

czímet. 
A m. kir. Földtani intézet Igazgatósága 166 sz. alatt a társulat titkársá¬ 

gához intézett átiratában, egyrészt megköszöni a könyvtára részére átszolgált és 

megtartott könyveket, másrészt jegyzék kíséretében vissza küldi azon munkákat, 

melyekre szüksége nincsen, hogy azok esetleg más tudományos intézeteknek 

engedtessenek át. A választmány e könyveket a m. kir. Tudomány egyetem 

mineralogiai intézetének és a m. kir. József műegyetem geológiai tanszékének 

ajándékozza. 

Kisebb folyó ügyek elintézése után a választmány elfogadja a Magyaroiszág 

geológiai térképének kiadása ügyében kiküldött bizottság előterjesztését és a végre¬ 

hajtó bizottságba dr. Szabó József elnöklete alatt Böckh János, dr. Hofmann 
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Károly, Lóczy Lajos választmányi tagokat, dr. Staub Móricz és dr. Szontagh 

Tamás titkárokat választja meg; megjegyezvén, hogy esetről esetre, szükség sze¬ 

rint e bizottság új tagokkal kiegészítheti magát. 

i'Magyarország átnézetes geológiai térképét» Posner Károly Lajos és fia mű¬ 

intézete készíti el. Mérete : 1 : 1.000,000-hoz lesz, s rajta a lehető tökéletes hydro- 

graphiai, közlekedési hálózatokon kívül, a geológiai képletek 43 színnel lesznek kije¬ 

lölve. A felírások és színkúlcsmagyarázat magyar, német és franczia nyelven; a 

magyarázó szöveg, mely a Földtani Közlönyben és kellő számú külön lenyoma¬ 

tokban fog megjelenni, magyar és német nyelven lesz szerkesztve. 

Reményeljük, hogy a modern cartographia igényeinek megfelelő geológiai 

térkép, mely a legújabb felvételek adatai nyomán, gondos ellenőrzés mellett fog 

elkésziüni, a magyar tudományos és gyakorlati irodalom terén egyaránt hézag¬ 

pótló munka lesz. 

A költséges térkép a Magyarhoni Földtani Társulat tulajdona és kiadásához 

Semsey Andor úr pénzadományán kívül, a m. kir. Földtani Intézet a szellemi 

munkán kívül anyagi segélylyel is hozzájárul. 

A magyarhoni Földtani Társulat tagjai a geológiai térképet a lehető legjutá- 

nyosabb áron fogják megkaphatni. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT SELMECZI FIÓK¬ 

EGYESÜLETÉNEK 1888. ÉV FEBRUÁRIUS HÓ 1-ÉN TARTOTT 

SZAKÜLÉSE. 

A Péch Antal elnöklete alatt tartott szűkülésen Kamenár József k. bánya¬ 

mérnök-segéd előadja, a szegény érczek értékesítése terén szerzett tapasztalatait. 

Előadásában elmondta, hogy Szomolnokon 1882-ik évben mily előnyösen dolgoz¬ 

ták fel a szegény érczeket és ezen eredmények alapján szóba hozta a sehneczi 

üzemet is. 

Kamenár előadására Péch elnök megjegyzi, hogy a stefultói zúzómű árkaiból 

kihányt iszap fémtartalmára fektetett combinatió nem helyes, miután ezen árkok¬ 

ban annyiban már concentratio történt, a mennyiben az árkok mentén a nagyobb 

fajsúlyú anyagok leülepedtek, a kisebb fajsúlyú anyagok pedig a vízáram által 

tovább sodortattak, tehát a kihányt iszap nem az eredeti zúzott anyagnak, hanem 

a már iszapolt s így concentráltnak fémtartalmát mutatja. Péch elnök továbbá 

megjegyzi, hogy ha képesek volnánk, a szérekről lefolyó iszapot hosszú tavakban 

felfogni, akkor a fémveszteség sokkal csekélyeb volna, azaz a minimumra redu¬ 

kálódnék, de sajnos, ez a térszűke miatt nem lehetséges. A jó zuzómű-kezelésnél a 

fémveszteség 40%. Hogy pedig az 1844-ik évben; a zsarnóczai, körmöczi és 

beszterczebányai fémbeváltási jegyzék szerint ST> grammos anyagok váltattak be, 

annak oka az Újbányáról, Hodrusbdnyáról és Vilmyéröl származó anyagok minő¬ 

ségében keresendő. A beváltott anyagok vastartalomban dúsak voltak s ez megadta 

nekik az előnyös olvasztásra szükséges kellékeket és ezért fizettettek jobban mint a 

többiek. 
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Ludvig József előadja a károlyaknai 7-ik nyilam felvételénél alkalmazott 

módszereket és ezen nyilamnál tapasztalt települési viszonyokat. 

Végül Cseh Lajos titkár fiókegyesületi r. tagokul ajánlja Muezsnay Ferencz 

k. bányagyakornokot Selmeczen és Fox Károly k. gépfelügyelő segédet Szélaknán. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL. 

Részletes földtani felvételek tervezete 1888-ra. Az a nagy és fontos munka, 

mely a M. kir. Földtani Intézet egyik és legkiválóbb feladata : Hazánk területének 

részletes földtani felvétele, a földtani viszonyok áttanulmányozása, az idén is foly- 

tattatik. A m. k. Földtani Intézet Igazgatóságának a Nagyméltóságú földm.-, ipar¬ 

és kereskedelemügyi m. k. Minisztériumnak f. évi május 17-én 24.64-7 sz. rendele¬ 

tével jóváhagyott felvételi tervezete szerint u. i. az Intézet személyzete ismét 

2 osztályba osztatott be, hogy — közvetlenül csatlakozva az előző években bejárt 

területekhez, — folytassa a részletes földtani felvételeket. 

Az északi osztály, melynek vezetője Dr. Hofmann Károly m. kir. főgeolog, 

az osztályvezetőn kívül Dr. Pethö Gyula m. k. osztálygeologból, Dr. Posewitz 

Tivadar m. kir. s. geologból, Lóczy Lajos müegyet. rk. tanárból és Dr. Szontagh 

Tamás magángeologból állván, Máramaros-, Szilágy-, Szatmár-, Bihar-, Aradme- 

gyék területén fog munkálkodni, még pedig: 

De. Hofmann Károly, a Sebes-Körös mentén folytatja vizsgálatait a xxviF'r 

j. (1 : 75.000 m.) lap még érintetlen részein s a délről szomszédos lapokon; 

Dr. Pethö Gyula tőle délre működik a Fehér-Körös mentén, a j. lap 

területén : 

Lóczy Lajos még tovább délre, a Maros mentén a tavaly megkezdett ^xvi'r 

j. lap keleti felét fogja felvenni; 

De. Posewitz Tivadar pedig folytatja Kőrösmező (Máramaros m.) környéké¬ 

nek áttanulmányozását; végül 

De. Szontagh Tamás hivatva van Szatmár-, Szilágy- és Bihar megyék terü¬ 

letén keskenyebb szalagokat térképezni, melyek a régi 1 : 144.000 és az új 

1 : 75.000 lapok különböző vágása folytán tekintettel az utóbbiakra, kiegészítésre 

várnak úgy, hogy az új lapok már a közel jövőben kiadhatókká válnak. 

A déli felvételi osztály Krassó-Szörény megyében folytatja a munkát. Veze¬ 

tője T. Roth Lajos m. kir. főgeolog, ki főleg a j.. s a vele délről szom¬ 

szédos lapon Stájerlak—Oravicza környékén folytatja fölvételeit. Ez osztály többi 

tagjai, és pedig: 

Halaváts Gyula segédgeolog a j. lapon Vaskő-Dognácska környékét; 

Dr. Schafarzik Ferencz segédgeolog a xxViÍA-’ valamint a Ny-ról szom¬ 

szédos lap EK-i és DK-i sarkát s így Herkules fürdő környékét fogja bejárni, K-i 

irányban Románia határáig. A részletes felvételek feletti felügyelet mellett ugyan 
ezen osztály keretén belől fog működni 

Böckh János igazgató is a 26^v27' z~ j. lapokon Szászka-Moldova környékén. 

Hozzá csatlakozik — mint erről örömmel értesülünk - Semsey Andor úr is, hogy 
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e terület néhány fontosabb lelőhelyén ásatást is rendezzen, másrészt pedig foly¬ 

tassa ottani tanulmányait; végül 

Gesell Sándor m. k. bányatanácsos, az intézet bányafőgeologja, a körmöczi 

érczbánya-terület felvételét végzi be, a Körmöcztó'l D-re és pedig Svábfalu és a 

Nándor császár-altárna torkolata közt fekvő terület bejárása által. 

Az intézet felvevő tagjainak mindegyike a földm.-, ipar- és keresk. Miniszte- 

terium részéről nyilt útlevéllel ellátva indul a felvételi területre ; azonkívül pedig, 

úgy az illető törvényhatóságok, valamint a m. kir. csendőrség is értesittettek e kül¬ 

detésekről. 

Ajándékok. Az intézetünk iránti fokozódó érdeklődés egyik szép jele az, 

hogy a hazánkban talált, s minket közelebbről érdeklő tárgyakat az illetők orszá¬ 

gos intézetünknek adják ide, hol azok a múzeumunkban elhelyezve megőriztetnek, 

s közvagyonná lesznek. Az idén eddig is szépen gyarapodtak ez úton gyűjtemé¬ 

nyeink. Ezen ajándékok közt nem csak a beérkezés sorrendjénél fogva — mert úgy¬ 

szólván újévi ajándék — hanem fontosságánál fogva is első helyen említendő 

Zsigjiondy Béla mérnök úrnak az ajándéka, mely a Szegeden tavaly fúrt artézi kút 

próbáit, a napfényre került szerves maradványokat tartalmazza. Ez utóbbiak közt 

kiemelendő egy hódnak (castor) jobb állkapocs-töredéke a bennülő két zápfoggal 

s a metszőfog gyökerével, mely a 252 méternyi mélységből való ; 

Lóczy Lajos műegyet. tanár úr a Körös-szabályozása alkalmával talált ó-allu- 

vialis korú, nevezetesen tulok- (bős) koponyák és állkapcsok szép sorozatával ked¬ 

veskedett intézetünknek; 

az országos erdészeti egyesület pedig egy Vinkovcze mellett a Drávában talált 

Cervus alces foss. koponyarészletén levő agancsát szíveskedett múzeumunknak 

átengedni. 

Budapest, 1888. június hó 4-én. 



SUPPLEMENT 
ENTHALTEND DIE 

AUSZÜGE UND ÜBEESETZUNGÉN 
DÉR IM 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
MITGETHEILTEN 

OKIGINAL-AUFSÁTZE UND VEKHANDLUNGEN. 

XVIII. BÁND. 1888 MAI-JULL 5-7. HEFT. 

AN DIE LESEK DES «FÖLDTANI KÖZLÖNY”. 

In Folge Weisung des Ausschusses dér ungarischen geologischen Gesell- 

scliaft erlanbe icli mir die Aufmerksamkeit dér Leser des «Földtani Közlöny » auf 

folgende Mittheilungen zu lenken. 

Vöm 23—28. August 1888 haltén die ungarischen Aerzte und Naturforscher 

zu Tátra-Füred Here XXIV. Wanderversammlung ab, bei welclier wir unsere 

auslándischen Facbgenossen in je grösserer Zahl begrüssen möcliten. Es felilt uns 

dér Baum, das detaillirte Programm dér Wanderversammlung hier wiederzugeben ; 

wir machen aber aufmerksam, dass dér Besnch dér Naturschönheiten unserer Hohen 

Tátra in jenem nicht felrlen. Dér Csorbaer See, die Eishölile von Dobscliau, die 

Tropfsteinhöhle von Szepes-Béla u. s. w. bieten dem Geologen und Naturfreunde 

viel Lehrreiclies und Schönes; von besonderem Interessé wird aber jener Aueflug 

sein, den die sicli dazu Meldenden unter Fülirung des Herrn Dr. Sam. Roth in 

das Weisswasserthal, eveutuell bis zum Fiscbteich unternehmen werden. Jenes 

Thal ist in geologisclier Beziehnng áusserst wiehtig, denn wir finden hier die Spu- 

ren dér einstigen Gletscher dér Hohen Tátra. 

Wir bemerken ferner, dass sicli an den wissenschaftlichen Verhandlungen 

und Vortrágen dér Wanderversammlung die auslándischen Mitglieder in derilmen 

am geláufigsten Sprache betheiligen können. 

Diejenigen, die an den durch die Wanderversammlung gebotenen Benetí- 

cien (unentgeltliclie Vertheilung von wissenschaftlichen Publicationen, bilhge 

Fahrgelegenheit, Unterkunft und Beköstigung) theilzunehmen wünschen, mögen 

sich unter Einsendung von 6 Gulden ö. W. bis zum 10. August 1888 bei Herrn 

Prof. Dr. Július Gerlóczy (Budapest, VIII. Muzeumkörút, m. kir. műegyetem) 

anmelden, worauf ilmen das Mitglieder-Cei'tificat ausgefolgt wird. 

Vöm 20. August an befindet sich an dér Eisenbahnstation Poprád-Felka ein 

Bureau, welches den sich dórt Meldenden biliige Fahrgelegenheit nacli Tátrafüred 

verscliaffen wird. Mitglieder, die sich das Mitglieder-Certificat nicht schon auf dem 

früher angegebenen Wege verschafft habén; erhaltén dasselbe nacli Erlag dér 

benannten Summe in dem erwáhnten Bureau oder beim Localcomité in Tátra¬ 

füred ausgefolgt; doch habén die sich so spáter Meldenden nur insofern Ansprucli 
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auf die erwáhnten Beneficien, als die Zuspreckung derselben noch möglich ist, 

Die Mitglieder können sicli beim Localcomité schon vöm 20. August an melden. 

Wir erhielten ferner eine Zuschrift von den Secretáren des IV. internatio- 

nalen geologischen Congresses, dér im laufenden Jahre vöm 17—22. September in 

London abgehalten wird. Nicht nur die wissenschaftlichen Verkandlungen des Con¬ 

gresses alléin, sondern auch die geologischen Excursionen, die nach Scliluss des- 

selben in Aussicht genommen sind, versprechen für den Geologen viel Interessan- 

tes. Die Mitgliedertaxe betrágt 10 Sbillings (12 Frank = 10 Mark), und ist das 

unterfertigte Secretariat zu ferneren Mittbeilungen geme béréit. 

Mit dér Theilnahme an dem internationalen geologischen Congresse lásst 

sich auch dér Besucli dér Wanderversammlung dér englischen Naturforscher 

(British Association fór the Advancement of Science) verbinden, indem dieselbe 

vöm 5--12. September zu Bath abgehalten wird. Auch bei dieser Gelegenlieit wird 

eine für Geologen liöckst lehrreiche Excursion unternommen. 

Wir theilen ferner mit, dass die Australasiatische Geologische Gesellschaft 

(Geological Society of Australasia) im September 1888 zu Melbourne bei Gelegen- 

heit dér dórt. stattfindenden internationalen Ausstellung eine Generalversammlung 

abhalten wird, an welcher jene die Mitglieder dér ungarischen geologischen Gesell¬ 

schaft entweder durch persönliches Érsekemen oder durcli Einsendung einer 

wissenschaftlichen Abhandlvmg theilzunehmen bittet. 

Schliesslicli theilen wir mit, dass uns das Circular dér Elisabeth Thompson 

Science Fund zugekommen ist, in welcher sie um Mitbewerbung einem dér durch 

sie ausgesekriebenen Concurrenzpreise auffordert. 

Náhere Aufschlüsse üher allé kiér kurz erwáhnten Mittheilungen ertheilt 

bereitwilligst dér unterfertigte Secretár. 

Budapest am 1. -Juli 1888. 

Dr. M. Staub, 

erster Secretár d. ung. geolog. Gesellschaft. 

DAS AUETRETEN VON TRIAS-A BLAGERUNGEN REI 

SZÁSZKA BÁNYA. 

Von 

JOHANN BÖCKH. 

Wenn wir die lángé Beibe jener Ablagerungen überblicken, welche 

die Gebirge des Comitates Ivrassó-Szörény aufbauen, gibt es meiner Meinung 

nacli kaum ein System, dessen Vorbandensein im sogenannten Banater 

Gebirge mit geringerer Sicberbeit nachzuweisen gelungen ware, als das- 

jenige dér Trias. Unter so bewandten Verbáltnissen erachte icb es für noth- 

wendig, jeden nocb so geringfügigen, zu unserer Kenntniss gelangten 

Beitrag, dér in dieser Frage als weiterer Wegweiser dienen kann, je frülier 

den Facbgenossen mitzutbeilen. 
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Die Falié sind nicht vereinzelt, dass die eme oder andere Ablagerung 

un seres Gebirges für triadisch erklárt wurde, docli musste das bisher mit 

Ausnalime eines Falles, auf den icli mich weiter untén nocb berufe, ohne 

paláontologische Basis geselielien. 

So spricht i. -T. 1864 Cotta,1 docli — wie er ausdrücklich hervor- 

liebt — auf Grund von Schröckenstein’s Arbeit, sowohl von Buntsandstein-, 

als Muschelkalk- und Keuper-Ablagerungen, setzt aber aucli hinzu: «leli 

muss gestehen, dass mir die specielle Bestimmung dieser Muschelkalk- und 

Keuperzone etwas zweifelhaft erscheint, da keine charakteristischen Verstei- 

nerungen darin aufgefunden worden sind.» Indem nun bezíiglich dieses 

fraglichen Muschelkalkes am citirten Orte zu lesen ist, dass die Gliederung 

desselben am besten bei dér Coronini-Quelle zu sehen sei, kaim icli meiner- 

seits bemerken, dass die in dér Gegend dér Coronini-Quelle auftretenden 

Kaiké nicht dem Muschelkalk angehören, sondern dem Tithon und Maim, 

zum Tlieil abér dér Kreide zuzurechnen sind, wie icli das bereits an anderem 

Orte 2 nachwies. 

Austuhrlicher, als an dem eben erwahnten Orte, finden wir einen 

Hinweis auf die Trias in jener Mittheilung, welche Fr. v. Schröckenstein 

unter dem Titel: «Die geologischen Yerhaltnisse des Banater Montan- 

Distriktes» im V. Bande (1870) dér «Arbeiten dér ungarischen geologischen 

Gesellscliafti) publicirte, wo er sowohl auf Seite 60, als aucli 107 und den 

folgenden Bliittern sieh mit Ablagerungen befasst, die er dér einen oder dér 

anderen Gruppé dér Trias zuzáhlt; docli sind diese Altersbestimmungen 

aucli in diesem Falle lediglicli als individuelle Meinung zu betracliten, die 

durcli palaontologisclie Funde auf keine Weise unterstützt wird. Die aus dér 

Gegend dér neben dér Bozovics-Steierdorfer Landstrasse gelegenen Coronini- 

Quelle erwahnten Kaiké aber (Schröckenstein 1. c. p. 110 — 111) gehören, 

wie icli vorliin hervorhob, siclier nicht dem Muschelkalk an, und sind von 

diesen Kaikén — wie wir sehen werden — aucli schon petrographiscli ver- 

schieden. 

Nocli vor demErscheinen dieserMittheilungen bemerkte Kudernatsch3 

i. J. 1857 in Bezug auf jene máchtige Bildung des Banater Gebirges, 

welche er unter dem Namen «Rother Sa v (Isiéin» bekannt maclite, dessen 

geologisches Altér ilmi aber nocli zweifelhaft war (1. c. p. 26 und 47), dass, 

wenn mán aus dem ausseren Habitus, aus dem petrographischen Charakter 

einen Scliluss zielien wollte, mán dér ungemeinen Aebnlichkeit zufolge 

1 Bernh. v. Cotta, Erzlagerstátten im Bánát und in Serbien, pag. 8. 

2 J. Böckh, Daten z. geolog. Kenntniss des nordwestlicli von Bozovics sicli 

erhebenden Gebirges (Jaliresbericlit d. kgl. ung. geol. Anstalt für 1886.) 

3 Joh. Kudernatsch, Geologie d. Banater Gebirgszuges (Sitzungsber. d. matli.- 

naturwiss. Classe d. kais. Akad. d. Wiss. i. Wien. Bd. 23, p. 48.) 
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noch am ehesten geneigt wáre, den rothen Sandstein als Buntsandstein zu 

bezeichnen. 

Diesem gegenüber wies D. Stur 1 i. J. 1870 nacb, dass dér rőtbe 

Sandstein des Banater Gebirges dem «Bothliegend», alsó dér Dyas ange- 

hört, und stellte er die untere Abtheilung des rőtben Sandsteines mit voller 

Sicherheit in das untere Bothliegend Geinitz’. Dies ist aucb seine Ansiclit 

betreffs dér mittleren Abtbeilung; in Ermanglung von Daten liess er aber 

noch die Frage offen, ob die ganze máchtige obere Abtheilung des rőtben 

Sandsteines ebenfalls nur das untere Bothliegend, oder aber aucb schon die 

hóhérén Glieder dér Dyas vertrete (1. c. p. 194). Hieraus ist ersiclitlich, 

dass Stur betreffs des in Bede stehenden rothen Sandsteines an Trias 

überhaupt nicht denkt, doch thut dies, wie es scheint, beziiglich dér oberen 

Abtheilung des rothen Sandsteines Dr. Tietze,1 2 insoferne er bemerkt, 

dass er diese nicht mit derselben Sicherheit wie Stur gleichfalls dem Both¬ 

liegend zúzáidén würde. An dem eben citirten Orte áussert sich Dr. Tietze 

weiter in dem Sinne, dass er geneigt sei, die von ihm im südlichen Theile 

des Banater Gebirges beobachteten, an Zahl geringen Vorkommnisse 

des grell roth gefárbten Sandsteines (im linken Gehánge des .Jeliszeva- 

Baches und lángs dem oberen Laufe dér Szirinnya 1. c. p. 48) für untertria- 

disch zu haltén, wáhrend die bunten Breccien und Conglomerate sammt den 

mit diesen verbundenen Porphyrtuffen dem Perm zufallen würden; in 

Bezug auf die von ihm beim mittleren Laufe des Jeliszeva-Baches beobach¬ 

teten fein glimmerschuppigen, sandigen Mergelsehiefer hingegen, welclie 

dórt das Hangende des rothen Sandsteines bilden, bemerkt er, dass mán 

diese, einer gewissen Analogie mit den nördlichen Karpatengebieten zufolge, 

für Keuper ansprechen könnte (1. c. p. 50). 

Es war noch im Jahre 1856, als Er. v. Hauer3 in deram 9. Dezember 

abgehaltenen Sitzung dér k. k. geologischen Beichsanstalt eine Petrefacten- 

Suite vorzeigte, die Bergdirector Bath, als eine im Bánát gesammelte, dér 

Anstalt zum Geschenk gemacht hatte. Bei dieser Gelegenheit erwáhnt 

Hauer aus einem Kaik, dér im Szászkaer Thale, unmittelbar iiber dér 

neuen Hüttenanlage auftritt, Crinoiden-Stielglieder, welclie nach ihm ziern- 

lich sicher auf Encrinites liliijormis, die für den Muschelkalk bezeichnende 

Form, sich beziehen lassen. 

Diese kurze Notiz Fr. v. Hauer’s ist dér einzige Fali, in welchem das 

Yorhandensein eines Gliedes dér Trias in den Gebirgen des Krassó-Szőré- 

1 D. 8tur, Beitráge z. Ivenntn. cl. Dyas- u. Steinkolilenformation im Banate. 

Jalirb. d. k. k. geol. B.-Anst. 20. Bd. p. 185. 

2 Dr. E. Tietze, Geolog. u. paláontol. Mittlieilungen aus dem südl. Theile d. 

Banater Gebirgsstockes. (Jakrb. d. k. k. geolog. B.-Anst. 1872 p. 50). 

3 Jahrb. d. k. k. geolog. B.-Anst. 1856, VII, .Tahrg. p. 844 

[62] 



TRIASABLAGERUNGEN BEI SZÁSZKABÁNYA. 283 

nyer Comitates auf Gruncl einer Versteinerung naehgewiesen worden wáre, 

doch gelangte, und vielleicht eben aus dér von dér Wichtigkeit des Gegen- 

standes geforderten Yorsicht, die aus Hauer’s Bestimmung naturgemáss 

sich ergebende Folgerung nicht zu grösserer Geltung, indem beispielsweise 

Dr. Tietze (1. c. p. 49, Anmerkung), dem v. Hauer’s Mittkeilung bekannt 

war, bemerkte, dass er die Bestimmung des Encrinus liliiformis aus dem 

Szászkaer Kaik nocli nicht fúr genügend siclier halté. 

•Ja, v. Hauer 1 selbst áussert sich i. J. 1878 dahin, dass das Auftreten 

von Triasgesteinen im Banater Gebirge an manchen Stellen zwar rnehr 

weniger wahrscheinlich gemacht sei, dass aber dasselbe kaum irgendwo 

sicher naehgewiesen wurde. 

Ich habé ferner noch zu erwáhnen, dass sich i. J. 1870 in einer kur- 

zen Notiz F. Foetterle’s 2 ebenfalls ein Passus findet, dér mit Rücksiclit 

namentlich auf meine weiter untén folgende Mittheilung, sowie auf die 

Nachbarschaft dér Gegend, auf die er sich bezieht, mit dem Szászkaer 

Gebiete, unsere Aufmerksamkeit in dér That in besonderem Maasse zu erre- 

gen geeignst ist. 

Foetterle sagt an dér citirten Stelle Folgendes : «Die tiefsten, unmit- 

telbar auf dem krystallinischen Schiefer aufgelagerten Schichten bilden bei 

Neu-Moldova am Cracu Mészáros und Dialu Vretjnik Quarzite, die, wie im 

Bánáté, dér Dyas angehören dürften und ebenfalls wie im Banate, metall- 

führend sind. Dieselben werden von deutlich geschichteten, gégén Síiden 

und Südwest verfláchenden, schwarzgi’auen bis schwarzen Kaikén überla- 

gert, die viele Aehnlichkeit mit Kaikén dér Kössener Schichten besitzen, in 

denen jedocli bisher keine maasgebenden Petrefacten gefunden wurden. Sie 

stehen zu beiden Seiten des Varader Grabens, sowie am Ufer dér Donau 

zwischen Babakai und Livadiza an.» Ueber diesen Ablagerungen folgen 

nach Foetterle gelblichweisse, stellenweise dünngeschichtete Kaiké, bezüg- 

lich dérén er in Ermanglung organischer Beste die Frage offen lásst, ob 

dieselben dem oberen Jura oder dér Ivreide angehören. 

In einer etwas spáteren Mittheilung (Verliandl. d. k. k. geolog. K.- 

Anst. 1871, p. 118) spriclit Foetterle mit Bezug auf die eben erwáhnten 

schwarzen Kaiké von geschichteten schwarzen und dolomitischen Kaikén. 

Es sind dies Verháltnisse, die, wie wir selien werden, sehr verlockend sind, 

um diese Kaiké mit gewissen, bei Szászka auftretenden zu vergleichen. 

Zu erwáhnen ist vielleicht noch, dass Dr. A. Koch 3 aus dér Gegend des 

1 Fr. v. Hauer, Die Geologie und ilire Anwendung etc. 2. Auilage p. 398. 

2 Fr. Foetterle, Dér westl. Theil des serbisch-banater Militárgrenz-Gebietes. 

Verliandl. d. k. k. geolog, R.-Anst. 1870, p. 234. 

3 Dr. Koch Antal, A Herkulesfiirdő és Mehádia környékének földtani viszo¬ 

nyai. (Die geolog. Verháltnisse dér Umgebung des Herkulesbades und Mehadias.) 

1872. p. 41 u. 51—53. 
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Herkulesbades bei Mehadia, namentlich im linken Geliánge des Cserna- 

Thales machtig entwickelte, in frischem Zustande dunkelblauliche bis 

bráunlichgraue, an dér verwitterten Oberdache liclit ascligraue, meist von 

dünnen, weissen Kalkspathadern kreuz und quer durchzogene Kaiké 

erwahnt, die er für tria i iscli zu haltén geneigt ist, doch beinerkt er aucli, 

dass organiscke Einschlüsse sich sebr selten darin zeigen. Das Altér diesel* 

Ivalke konnte demnacb auf Grund dér Petrefacte nicht bestimmt werden, 

und wurden sie lediglich ihrer Aehnliebkeit mit den Triaskalken dér Alpen 

und ihren Lagerungsverháltnissen zufolge in die Trias gestellt, indern 

dieses Kalkvorkommen als aut' für Carbon erklárten Schichten lagernd und 

von Liasschiefern überlagert dargestellt wird. 

Wenn ich noch darauf verweise, dass Fr. v. Hauer,1 indern er die 

Falle anführt, in denen betreffs dér Gesteine dér Gebirge des Krassó-Szöré- 

nyer Comitates auf das Vorhandensein dér Trias geschlossen wurde, oder in 

denen mán mit mehr weniger Wahrscheinlichkeit auf Trias scliliessen 

könnte, auch erwahnt, dass Stur im nördlichen Theile des Mehadiaer Zuges 

dér Banater Sedimentgesteine zwischen dér Dyas und dem Lias dunkle, 

dichte Kaiké beohachtete, die er (Stur) als Musehelkalk anzusprechen 

geneigt ist, so glaube ich all' das vorgebracht zu habén, was auf die Yertre- 

tung dér Trias im Krassó-Szörényer Gebirge bezüglicli, von den Autoren 

bisher angeführt wurde. 

Fr. v. Hauer aussert sich am eben citirten Orte in seinen dér Bespre- 

chung dér Triasgesteine unseres Gebirges gewidmeten Zeilen dahin, dass es 

bis jetzt nicht gelungen sei, diesem System angehörige Gesteine weder im 

westlicheren Theile des südsiebenbürgischen Grenzgebirges, noch in den 

Banater Gebirgen mit einiger Sicherlieit nachzuweisen ; so dass er seine 

hierauf bezüglichen Zeilen damit schliesst. dass bisher genügende Stütz- 

punkte dafür nicht vorhanden seien, um auf seiner Karte Triasschichten 

irgendwo thatsachlicli ausscheiden zu kőimen (1. c. j). 91). In ahnlichem 

Sinne, wie v. Hauer, aussert sich bezüglich des Auftretens dér Trias in den 

Krassó-Szörényer Gebirgen auch Fr. Toula.2 
Diese orientirenden Zeilen vorausgelassen, welclie — wie ich glauhe — 

iiber den lieutigen Stand dér uns liier náher interessirenden Frage ein 

klares Bild gébén kőimen, und die das in dér Folge Mitzutheilende, auch in 

seiner vorliegenden bruchstückweisen Form, rechtfertigen werden, gelie ich 

direct zűr Schilderung meiner eigenen Beobachtungen iiber. 

Im Sommer d. J. 1887 hatte ich Gelegenheit u. a. auch die unmittel- 

bare Umgebung von Szászkabámia in geologischer Hinsiclit zu untersuchen. 

1 F. v. Hauer, IV. Geologische Uebersiclitskarte dér österr.-ungar. Monarcbie, 

Blatt VIII. Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. 1873. Bd. XXIII. p. 90—91.) 

2Fr. Toula, Die geolog.-geograpli. Verliáltnisse des Temesvárer Handelskammer- 

Bezirkes. 1880 p. 91. (Separatabdr. aus d. Mittheil. d. k. k. geograph. Gesellscb.) 
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Die einst lebhafter pulsirende bergmánnische Thatigkeit feiert jetzt auch 

hier, und blos die verlassenen Stollen und Halden légén nocli Zeugniss davon 

ab, dass einstens in Szászka und dessen Ümgebung andere Verháltnisse walte- 

ten. Dieser Umstand zwingt den Szászkabánya lieute Besucbenden jeden- 

falls zu traurigen Beílexionen, docli kann darum dér Faehgeologe, auch bei 

den veránderten Yerháltnissen, genug des Interessanten beobachten. In 

weitláufigere Betrachtungen mích liier nicht einlassend, wil 1 ich sogleicb 

bemerken, dass, wenn wir jenes Hauptthal, in welcliem sich Szászkabánya 

langgestreckt ausdehnt, bei seiner Yereinigung mit dem Ncratlialc untersu- 

chen, wir dórt vor Allém Glimmerschiefer vorfinden, dér dann (ich habé 

hier blos das linké Ufer dér Nera im Auge, welches ich persönlich beging) 

lángs dem linken Ufer des Nerathales, und vöm Wasser dér Nera bespiilt, 

das steile Gehánge bildet, und sich bis Román-Szászka verfolgen lásst, 

sowie er auch die beiden Gehánge des Szászkaer Hauptthales, bis nahe zu 

dér jetzt aufgelassenen zweiten Hütte bildet, wo auf den Glimmerschiefer, als 

das Grundgebirge, andere Ablagerungen folgen, die alsó dieses von da an 

nach Osten bereits verdecken. 

Dér Glimmerschiefer bildet dickere Bánke, die lángs dem linken Nera- 

ufer ein nach Őst oder Siidost gerichtetes, steileres Einfallen verrathen. 

Nebst dem dunkelbraunen Biotit ist auch, als vielleicht umgewandelte 

Varietát dieses, grünlicher Glimmer vertreten, ausserdem zeigen sich dünne 

Quarz-Lagen oder Linsen reichlicli. Hie und da erscheinen auch máchtigere 

Quarz-Adern oder Bánder im Gesteine. Auf diesen Glimmerschiefer folgt 

im Szászkabányaer Hauptthale, bei dem zweiten Hüttengebáude, Quarzcon- 

glomerat oder geradezu Quarzit von gelber, rotlier oder weisser Fárbung. 

Schichtung lásst sich untén im Thale nicht gut ausnehmen, da das 

Gestein meist nur in Trümmern oder in kleineren und grösseren Stücken 

auftritt. Dieses Gestein, das auch zu Quarzsandstein wird, zeigt weissliche 

kaolinisirte Feldspathpünktchen gleichfalls, wird alsó arkosenartig, sein 

Bindemittel aber ist kieseiig, und braust so, mit Sáure beruhrt, nicht.* 

Diese, aus Quarzit, Conglomerat oder aus conglomeratischem Sand- 

stein bestehende, unmittelbar dem vorerwáhnten Glimmerschiefer aufgela- 

* Ich muss bemerken, dass Dr. Jqsef v. Szabó in seiner «A trachyt-képlet 

Szászka környékéin) (Das Trachyt-Gebilde in dér Gegend von Szászka) betitelten Mit- 

theilung (Földtani Közlöny 1875, p. 80), offenbar von diesem námlichen Punkte, wie 

er sagt, in den für liasische Steinkohlenbildung gelialtenen Schichten einzelne dünne 

Adern bildend, welche vertical zu sein sclieinen, ein an groben Quarzkörnern reiches, 

arkoseartiges Gestein erwahnt, dessen Feldspith er als Orthoklas bestimmte und 

das er als Gránit bezeichnet. Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich hinter dér mitt- 

leren oder zweiten Hütte ausser unserem oben erwáhnten, arkosenartigen Gesteine, 

sowie den mit diesem vergesellschafteten Triasschichten Anderes nicht beobachten 

konnte. 
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gerte Bildung erscheint im nördlichen Gebánge des Haupttbales, unmittel- 

bar binter den Ruinen dér zweiten Hütte, — wie icb glaube — infoige 

einer Faltung, in drei scbmale Bánder abgetbeilt, indem in dem Baume 

zwischen den drei Bándern die Fetzen einer anderen, gleicbfalls sebr zer- 

störten Ablagerung, im Allgemeinen in zwei Partieen gruppirt, berumlie- 

gen. Die liier beschriebene Ablagerung zielit sicb im Nordgebánge des 

Haupttbales aucb auf den mederen Sattel binauf, den dér von Szászka- 

bánya nach Romáu-Szászka fübrende Weg übersetzt, und dórt, unmittelbar 

beim Kreuz, siebt mán das Quarzconglomerat besonders sebön entblösst. 

Das Conglomerat zeigt da die Köpfe von selbst 1V2 M. maebtigen Bánken. 

Diese fallen naeb 19h mit beiláufig 80°, sind alsó steil aufgerichtet. 

Das Conglomerat führt liier fást ausscbliesslich weisse Quarzgerölle, 

und nur liie und da frndet sic-b in ibm aucb ein scbwarzgefárbtes Quarzit- 

stück. Die Stiicke erreichen aucb Hübnerei-Grösse, docli finden sicb aueli 

nocb grössere. Die Farbe des Gesteines ist braungelblicb, aucb rötlilicb, das 

Bindemittel kieseiig. 

Das bei dem erwábnten Kreuz beobaebtete Conglomerat gebört zu 

dem östlicbsten dér drei Bánder, und, wie wir aus dem Vorausgelassenen 

wissen, dass unsere aus Quarzit, Conglomerat und Sandstein besteliende 

Ablagerung nacli Westen vöm Glimmerscbiefer begrenzt wird, so erfabren 

wir in östlicber Ricbtung, dass, wenn wir den vöm Kreuze in SSO-licber 

Ricbtung nacli Szászkabánya berabfübrenden Weg verfolgen, unmittelbar 

nacli dem eben náher besprocbenen Conglomerat, dér Verwitterung zu- 

folge in kleinere Stiicke zerfallende, bláulicbgraue, mit weissen Kalkspatli- 

adern durchzogene, mergelige, etwas bituminöse, krystallinisclie Kaiké 

folgen, auf denen sicb nocb etwas weiter nacli Osten (bei den ersten Háu- 

sern) eine Felswand erliebt. Die letztere bestebt aus stark zerklüftetem, 

scbwarzgrauem oder bláulicbgrauem, mit weissen Kalkspatbadern durebzoge- 

nem, krystalliniscbem Kaik, in dem icb, auf einzelne Flecke vertbeilt, 

Erhebungen von scliwarzem Hornstein beobaebtete. Mit diesen letzteren 

Ablagerungen stelien wir daber sebon in jener von krystalliniscben Kaikén 

gebildeten Zone darinnen, die bei Szászkabánya, den Dacit-Durcbbrüchen 

zufolge, zu nambafterer Yerbreitung gelangt, und bei dér sowobl Kreide als 

Jura eine Rolle spielen ; sowie icb aucb im vorbinein ankündigen kaim, dass 

icb bei Szászkabánya aucb solcben metamorpbisirten, krystalliniscb geworde- 

nen Kaik kenne, den icb nur als triadiscli betraebten kann. 

Aus dem Gesagten ist ersicbtlich, dass unser Quarzit, Quarzconglome¬ 

rat und Sandstein in dér Gegend dér zweiten Hütte westlicb von Glimmer¬ 

scbiefer, östlich von dér Zone dér krystalliniscben Kaiké begrenzt wn-d, und 

ich kann binzusetzen, dass Quarzit, Quarzconglomerat und Sandstein von 

liier in nördliclier Ricbtung, in unterbrocbenem Zugé, vor Allém in die 

Ortschaft Bomán-Szászka binüber zu verfolgen sind, wo auf dem in dér 
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Ortschaft sicli erhebenden Hügel diese Gesteine mit gelblicher oder röthli- 

cber Fárbung zu Tagé treten, docb taucben sie auch von hier direkte nacb 

Norden, námlich arn steilen linken Ufer dér Nera auf, woselbst sie gégén 

Osten bin abermals mit blaulichgrauem, gelblicbem bis weissem krystallini- 

scbem Kaiké in Berührung treten, in welch letzterem aucli bier dér Dacit 

aufbricht. Diesen betreffend kann icb nebenbei bemerken, dass er aucb hier 

reicli an Feldspath ist, und es lassen sicli ausser dem bereits angegriffenen 

Feldspathe noch Biotit, Ampliibol und Quarz constatiren. 

Wir können scbliesslicli unser Gestein in dér eingescblagenen Rich- 

tung, gegenüber dér soeben genannten Stelle, jenseits dér Nera, neben dem 

nacb Potok binauffübrenden Wege seben, docb ist dies zugleich dér nörd- 

lichste Punkt, wo unsere in Rede stebende Ablagerung ans Tagesliclit 

gelangt, denn nocb weiter gégén Norden Ilin entwickelt sicli die Tertiár- 

bucht von Potok, und es gelangt dalier unser Gestein dórt nieht mehr 

zu Tagé. 

Gleicliwie wir die hier behandelte Ablagerung von Quarzit, Quarzcon- 

glomerat und Sandstein von dér zweiten Hüttenanlage des Haupttbales von 

Saska in nördlicher Richtung bis an die Nera verfolgen konnten, so können 

wir dies noeli mehr nacb Síiden hin tinin, und zwar bier, wie icb es bereits 

jetzt sage, in nocb grösserer Erstreckung. 

Gleicli gegenüber dér zweiten Hütte stossen wir in dér südlicben 

Lelnie des Haupttbales von Saska auf die siidliche Fortsetzung unserer 

Quarzconglomerate und Sandsteine, welche daselbst in Eolge dér das 

Gehange didit bedec-kenden Gebüsche zwar sehr verbiillt sind, jedocli sowolil 

vermöge ilires sebr bezeichnenden Verwitterungsgruses, als aucb an mehre- 

ren Steilen in anstelienden Schicliten, zu constatiren sind. Sie übersetzen 

nacb Süden bin den Rücken, dér das Haujittbal von Saska von jenem mit 

dicsem parallelen Tliale sebeidet, an dessen Mündung dér Veric genannte 

Tbeil von Saska sicli ausbreitet und welches Thai icb wegen leichteren 

Anfübrens das Veric-Thal nenne, docb gelangen unsere Gesteine aucb in 

dieses letztere binüber. 

Nocb im Hauptthale von Saska beobachtete icb am Fusse dér südli¬ 

cben Lebne, und schon nabe dem Glimmerscliiefer, dass mit dem quarziti- 

seben Sandsteine aucb schwarze, sogenannte Kohlenschiefer auftreten, 

docb ist dér Aufschluss ein so geringer und schlechter, dass icb dórt mehr 

als dies nicbt eruiren konnte, denn gar bald gelangen wir daselbst durcb 

Vermittlung eines sebr quarzigen Gesteines in den grünlichen Gliminer 

fiihrenden Glimmerscliiefer. 

Yerbaltnissmassig besser seben wir diese Ablagerung im Veric-Thale 

aufgescblossen, und icb kann demnach sagen, dass wir dórt, indem wir die 

Zone des verwitterten Glimmerschiefers, dér an seinem östlicben Rande 

auch zersetzten cliloritisclien Schieíer aufweist, langs des Fahrweges gégén 
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Südosten hin überschreiten, vor Allém auf bráunlichgelblichen Sehiefertlion 

stossen, welcher daselbst mit etwas dickeren Sandsteinschiefern vergesell- 

schaftet ist. 

Es zeigen sicli in diesen Schichten aucli feine, weisse Glimmerschup- 

pen und folgen auf sie gar bald graue bis bráunlichgelbliche, quarzitische 

Sandsteine in Blöcken, die auf máchtigere Bánke binweisen, und die örtliclu 

zu Conglomerat werden. Rostige Flecke erscheinen háufig an dér. Oberíláche 

dieser Gesteine. Gar bald gewahren wir verwitterte, schwarz geíárbte, kolilige 

Spuren aufweisende Schiefer, und es führen diese öfters selbst auch Quarz 

in Knauern oder Bándern. Was auf unserem Wege kierauf folgt, bestelit 

unter Anderem aus Dolomit- und Kalkschutt, und ist im südlichen Gekánge 

des Thales selbst ein Fleck krystallinischen Ivalkes zu selien; da aber diese 

letzteren Gebilde bereits Gesteine eines böberen Horizontes sind, so gedenke 

ich derselben liier nur kurz. 

Mán ersielit aus dem Gesagten klar, dass unsere aus Quarzit, Quarz- 

conglomerat und Sandstein bestehende Zone, auf welche wir bei den Ruinen 

dér zweiten Hütte des Haupttbales von Saska stiessen, und von dórt bis an 

die U-fer dér Nera binüber verfolgen konnten, von dér genannten Hütte 

auch gégén Síiden hin fortsetzt, und zwar den Gebirgsrücken übersetzend 

in das Veric-Thal, wobei liier aucli Koblenspuren aufweisende Schiefer 

nielit lehlen, und ich kaim weiters nocli bemerken, dass namentlicli die 

Conglomerate und Sandsteine in südlicher Richtung auch von hier noch 

weiter ziehen, wobei sie sicli gégén Síiden hin verháltnissmássig breiter 

entwickeln. 

Ich kenne nun bereits diesen Zug in südlicher Richtung bis zu dem bei 

dem Dórié Maria-Schnee sicli erhebenden Tilva Samueli, ja ich kann sagen, 

dass ich einzelne Beobachtungen besitze, dass die Gesteine dieser Zone 

auch noch weiter gégén Síiden vertreten sind. 

Ich sah innerbalb dieser Zone stellenweise selbst sehr arkosenartige 

Sandsteine. Was die Gesteine dieses Zuges anbelangt, so muss icb bemer¬ 

ken, dass dérén Lagerungsverháltnisse sehr gestörte sind; ibre Schichten 

sind zertrümmert, und an vielen Stellen lágert iiber ibnen überhaupt nic-bts 

mehr, jedoch besitze icb, wie icb es im voraus bemerke, dennoch Daten, dass 

an mehreren Stellen auf ibnen triadische Gebilde lagern; dass aber lángs 

ihrer westlichen Grenze ihr Liegendes dér Glimmerschiefer Iliidet, worauf 

ich bereits bingewiesen habé. In Folge des Umstandes, dass ich auf 

den in Rede stehenden Ablagerungen ein triadisches Gebilde, und zwar 

meiner Ansicht naeh Muschelkalk beobaclitete, ist betrefs des Alters unserer 

Schichten dér Gedanke an Lias trotz dér Kohlenspuren ausgeschlossen, 

wogegen übrigens auch das Aussehen dér quarzitiseben Gesteine sprechen 

würde, und und es könnte demnach, mit Rücksicht auf die Yerbáltnisse des 

Bánátéi• Gebirges nur die tiefste Trias (Buntsandstein), Dyas oder Carbon 
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in Rede kommen, und namentlicli betreffs dér beiden letzteren wissen wir, 

dass diese im Banater Gebirge thatsáchlich auch Kohlén führen. 

Ich kann hier niclit unerwáhnt lassen, dass Foetterle, wie icli 

bereits weiter oben angab, aus einem mit dem unsern benachbarten Gebiete, 

námlich von Moldova, Gesteine anführt, welche unseren áhnlich sind, und 

zwar, falls meine Yermuthung richtig ist, dass Foetterle’s schwarze, dolo- 

mitische Kaiké von Moldova mit dem Muschelkalk von Saska identisch 

sind, unter áhnliclien Lagerungsverháltnissen, und er ist geneigt (Yerhandl. 

1870 pag. 234) die dortigen Quarzite zűr Dyas zu stellen, wohin in Er- 

manglung einer sichereren Basis vorláufig vielleieht auch unsere Quarzite, 

Quarzconglomerate und Sandsteine von Saska gerechnet werden können, 

wohl wissend, dass die kohligen Spuren hiemit niclit im Widerspruche ste- 

hen, nachdem wir Derartiges namentlicli aus dér unteren Abtheilung dér 

Dyas, auch von anderen Punkten des Banater Gebirges keimen. 

Lángs des Zuges dér hier behandelten fraglichen dyadischen Gesteine 

erregt noch im Hauptthale von Saska, unmittelbar hinter dér zweiten 

Hutte, eine zweite Gesteinsreihe unsere Aufmerksamkeit, welche in zwei, 

auf den dyadischen Ablagerungen ruhende Flecke getheilt erscheint, wo- 

durch die dyadischen Gesteine daselbst in die bereits oberwáhnten, wie ich 

glaube, durch Faltung bewirkte drei Streifen abgetheilt sind. 

Schwarzgrauer ins Bláuliche spielender, bituminöser Kalkmergel oder 

mergeliger Kaik mit weissen Kalkspathadern sind es, auf die wir hier stos- 

sen, welche aber überwiegend in zertrümmert herumliegenden Stücken 

auftreten. 

Manche Varietát wird durch Aufnahme von Quarzsand selbst zu mer- 

geligem Sandstein. 

Auf dér verwitterten Oberfláche dieser Gesteine erscheinen öfters zalil- 

reiche kleinere Auswitterungen, welche von Versteinerungen herzurühren 

scheinen, docli ist dérén richtige Deutung zumeist bereits unmöglich. 

Manche derselben erinnern an Cidaris-Stacheln, andere hingegen las¬ 

sen sicli elier auf Crinoiden zurückführen. Ich sah hier auch kleine posi- 

donomyaartige Formen, welche meiner Ansicht nacli Brut von Daonella 

sind, denn dieses Genus tritt hier thatsáchlich auf; doch besitze ich von 

hier auch einige Bruchstücke von Cephalopoden, gleichwie einige Exemplare 

einer Rhynchonella, obgleich ich gleiclizeitig bemerken muss, dass bei dér 

Armutli an Petrefacten auch diese dürftigen Funde durch midi und Herrn 

And. v. Semsey, den ich auch bei dieser Gelegenheit zum Reisebegleiter zu 

habén das Vergnügen hatte, nur schwierig zustande gebracht werden konn- 

ten. Auf dem östlicheren Vorkommen dieser Gesteine ist ausserdem in ein- 

zwei Fetzen ein weisslichgrauer, reiner Kaik zu sehen, dér aus den zer- 

trümmerten Schollen dickerer Bánke besteht, und in sehr gestörter Lage- 

rung sich befindet. 
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. [69] 19 
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Es ist diesel- Kaik sckon einigermassen krystallinisch und untersckei- 

det sich demnack auch petrograpliisch von den obgenannten ibn urnge- 

benden dunkelfárbigen, bituminösen Kalkmergeln und Kaikén, auf denen 

er lagernd, als ein Rudiment einer jüngeren Ablagerung als diese zu betrack- 

ten ist. Eine derartige Scliolle zeigt sicb bei dér zweiten Hiitte auch tiefer 

im Gehánge, woselbst unter ilir, und zwar in knoUiger Ausbildung, das in 

nianclien seiner Theile gleicbt'alls sandige und die náber nicht bezeiclien- 

baren Auswitterungen aufweisende, bituminöse, bereits oben genannte 

Gestein zu seben ist. Es tritt dieses bier in unmittelbare Berübrung mit 

einer gelblicben, breccienartigen, knolligen Kalkbank, welcbe ilirerseits 

auf bláulichgrauem, zerklüftetem und zerstückeltem, bituminösem, merge- 

ligem Dolomit rulit, in dessen liegenderem Tbeile sicb nocb Scbicbtung ver- 

rátli, und zwar mit einem Einfallen nocb 20h unter 65 Grad. Indem wir 

auch diesen Dolomit, lángs des Wassergrabens, gégén üstén hin überscbrei- 

ten, gelangen wir in den östlicbsten Streifen des weiter oben bekannt 

gemacbten, fraglicb dyadiscben Sandsteines, welclier von bier zu dem 

Conglomerate hinaufziebt, das wir bei dem Kreuze des von Saska nacb 

Roman-Szászka binüberfübrenden Weges antrafen, und verqueren wir ent- 

lang des Wassergrabens in östlicher Ricbtung aucli nocb diesen Sandstein, 

so stelien wir auch hier sogleicli auf dem Gebiete dér krystalhnischen Kaiké 

von Saska, wo dann die Dacit-Durcbbrücbe gleicbfalls gar bald zu seben sind. 

Aus diesel- Darstellung ist, wie icb glaube, klar zu seben, dass im 

nördlichen Gehánge des Haupttbales von Saska, unmittelbar liinter den 

Ruinen dér zweiten Hüttenanlage, auf den fraglicben dyadiscben Quarziten, 

Quarzconglomeraten und Sandsteinen, jedocli in eben solcb gestörter, zusam- 

mengeworfener Weise wie diese, thatsáchlich nocb ein anderes, schwarz- 

graues, bituminöses, zumeist aus Kalkmergel oder Kaik bestebendes Gebilde 

lágert, in dessen Liegendem selbst bituminöser, mergeliger Dolomit nicbt 

felüt. 

In den mergeligen und kalkigen Gesteinen diesel- Ablagerung íinden 

sicb aucli, obwohl ziemlicb selten, Versteinerungen. leli bin dér Ansiclit, 

dass dér Encrinus liliiformis, welcken Fr. v. Hauer erwábnt, von bier her- 

rübrt, denn wir werden seben, dass die soeben genannten Gesteine in der 

Tliat triadiscli und zwar auf Muschelkalk deutbar sind. 

leli babé keine Ursacbe, den bituminösen^ Dolomit von dem mit ibm 

gégén das Hangende zu in Verbindung tretenden bituminösen Kaik und 

Mergel abzutrennen, gleicbwie bier eine etwaige speciellere Gliederuug 

innerbalb dér triadisclien Gesteine sclion wegen dér berrsebenden gestörten 

Lagerungsverháltnisse nicbt zu bewerkstelligen ist. 

Was die wenigen Fetzen weissgrauen Kalkes anbelangt, welcbe wobl 

auf unserem triadiseben Gesteine lagern und eine jüngere Bildung als die- 

ses darstellen, so lásst sicb betreffs derselben in Ermangelung einer jeden 
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sichereren Basis nur so viel vermuthen, eláss sie etwa dahin verworfene 

Stücke dér in dér Niilie befindlichen jurassisclien Kaiké darstellen, wenig- 

stens vermag ich sie in petrographischer Hinsicht noch am ehesten mit die- 

sen in Verbindung zu bringen, doch könnten es schliesslich vielleicht aucli 

Budimente höherer triadiseher Ablagerungen sein. 

Die hier beliandelten Ablagerungen erreichen von liier gégén Norden, 

daber gégén Bomán-Saska Ilin, gar bald ibr Ende, denn es sind dieselben 

bei den etwas über Bomán-Saska liinaus sich fortsetzenden fragliclien 

dyadiseben Gesteinen niclit mebr zu constatiren, jedoch sind sie gegenüber 

dér zweiten Hüttenanlage, im südliclien Gebánge des Hauptthales von 

Saska abermals nachweisbar. Indem wir bei dem dórt befindlichen, soge- 

nannten Márkus-Kreuz in das Bachbett treten, bemerken wir in dessen 

Lelnie, und nacli den gégén Südosten aucli liier zu Tagé tretenden dyadi- 

schen Sandsteinen und Conglomeraten gar bald dunkel bláulichgrauen, 

bituminösen, mergeligen Dolomit, obgleicli in selír zerklüftetem Zustande, 

dér aber bie und da aucli auf dickere Bánke schliessen lásst. Mit Sáure 

berührt zeigt sicli nur selír schwaches Brausen. 

Einige Schritte gégén Nordwest Ilin gewalirt mán die Schiclitköpfe 

einiger Bánke, und es stellen sich diese nacli ihrem Einfallen (19'1 2$. 55°) 

bereits ins Hangén de des Dolomites. 

Es sind diese Bánke 20—40 Cm. máchtig, und nálier betraclitet sieht 

maii, dass wir es zu unterst mit dunkelbláulicb grauem, weisse Kalkspath- 

adern aufweisendem Kaik zu tbun babén, auf den gégén das Hangende 

gelbliche bis graue, sandig-glimmerige Kalkmergel folgen. 

Diese Gesteine sind ebenfalls bituminös, alléin aucli diese werden 

nocb von grauen, mergeligen, dolomitiseben Scbicliten gefolgt, wobei die 

Scbichtung auf 10 Cm. Máchtigkeit sinkt. 

Einige Schritte weiter wecliseln diese Scbicliten ilire Einfallsrichtung, 

denn in einem dórt folgenden Steinbruche beobaebtete icb ein Einfallen 

nacli 9h 5°, und zwar unter einem Winkel von 35°. bi diesem Steinbruche 

sehen wir unseren, ins Bláulicbe spielenden schwárzlichgrauen Kaik bereits 

in dickeren Bánkén, und besitzt derselbe liier aucli sandig-glimmerige Be- 

schláge, so dass manches dér Stücke ein eigenthümlich gestreiftes oder 

geflecktes Ausseben erhált; es tritt aber dann weiter gégén das Liegend bili 

dér graue bis gelbliche, scbmutzig aussehende, mergelige Dolomit unter ebe¬ 

sen Schichten abermals ans Tageslicht, jedoch aucli liier ungemein zerklüf- 

tet, wesbalb im Gebánge sicli starker Schutt entwickelt. 

leli konnte liier in diesen Ablagerungen keine Petrefacten fiúdén, docli 

kann bei dem petrographischen Ausseben dér Gesteine, bei dérén Streicben 

und in Folge dér unmittelbaren Naclibarscbaft kein Zweifel obwalten, dass 

wir es liier mit dér südliclien Fortsetzung dér liinter dér zweiten Hütten¬ 

anlage beobachtetentriadischen Bildungen zuthun babén, wobei icbbemerke, 
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dass aucli hier oberhalb ílieser Ablageruűg, in einem schmalen Bande und 

in steiler Felswand, nocli ein lichtgefárbter Kaik ruht, dér als Fortsetzung 

jenes oberwáhnten fraglichen Jura-Kalkes zu betrachten ist, welcher hinter 

dér zweiten Hiitte in zerstreuten Fetzen auf triadischen Gesteinen sitzt. Es 

ziehen unsere triadischen Schichten aus dér Gegend des Markus-Kreuzes in 

südlicher Bichtung auch auf jenen Bücken hinauf, dér das Hauptthal von 

Saska vont Vericz-Thale sebeidet, und gégén Siidost in dem grossen Cal- 

varienberge endet. Gégén das nordwestlichere Ende dieses Kiickens stiess 

ich auf jene Petrefacte, von (lenen ich gleich spreclien werde und welehe zeigen, 

dass wir es hier in dér That mit einer triadischen Ablagerung zu tliun habén, 

und zwar, wie ich glaube, mit Muschelkalk. 

leli erwahne früher nur nocli, dass unsere triadischen Gesteine von 

diesem Biteken, und zwar gleichfalls in südlicher Bichtung, ius Vericz-Thal 

hinabziehen, wo unser bituminöser, dunkler Kaik namentlich in dem süd- 

lichen Thalgehange verhaltnissmassig breiter sicli entwickelt, indessen fehlt 

auch Dolomit niclit; docli muss ich gleich bemerken, dass hier auch deut- 

lich zu selien ist, wie unser triadischer Kaik, namentlich in dér südlichen 

Lelnie des oberen Theiles des Vcricz-Thalcs und auf dem gégén Tilva Sa- 

mueli hinführenden Wald-Fahrwege, in krystallinischen Kaik umgewandelt 

ist. leli konnte unser Gebilde im verflossenen Sommer nocli weiter nacli 

Síiden niclit verfolgen und kehre daher zu dem vorerwiíhnten Bücken 

zurück, dér das Hauptthal von Saska vöm Vericz-Thale sebeidet, und wo 

ich, wie bereits erwalint, in den dahin ziehenden, auch in petrograplii- 

scher Hinsicht sogleich kenntlichen, schwarzgrauen, etwas ins Bliluliche 

spielenden, von weissen Kalkspathadern durchsetzten Kaikén auf Petre- 

facten stiess, welehe zwar auch hier niclit glanzend erhalten, aber immerhin 

in brauchbarem Zustande sind. 

Ilidéin icli mich mit meinem geehrten Reisegefahrten Andor v. Semsey 

bestrebte, dieselben mögliclist zu sammeln, kann ich auch vorláufig mit- 

theilen, dass von hier ausser dér bereits hinter dér zweiten Hüttenanlage 

beobachteten, mit ihrer klemen Gestalt an Posidonomya erinnernden Dao- 

nellabrut auch ein verhaltnissmassig sclion grösseres Exemplar in meinen 

Besitz gelangte, welches zeigt, dass es dem Formenkreis dér Daonella 

Moussoni angeliört. Die breiten und Aachen Rippenstreifen unserer Form, 

welclie sich in zwei, selbst drei Aeste spalten, erinnern an die Aache und 

breite Berippung von Daonella styriaca Mojs. oder Daonella cassiana Mojs. ; 

docli sind sie, wie es scheint, weniger zahlreich als bei diesen vorhanden. 

Sehr in die Augen springend sind die in dér oberen Partié des bereits 

rippenfreien hinteren Theiles unserer Daonella hervortretenden, sehr starken 

Zuwachsrunzeln, welclie von dórt wolil auch auf den mit Rippenstreifen 

versehenen Tlieil des Steinkernes hinüber zu verfolgen sind, alléin daselbst 

bereits wesentlich verAacht und verschwommen fungiren. Am hinteren 
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Theile weiter abwarts, wo die Zuwachsrunzeln gleichfalls bereits sich ver- 

flachen, sincl zwisclien diesen aucli Zuwachsstreifen zu selieu. 

Das in meinen Hánden befindliche Bruchstück ist betrácbtlicb kleiner, 

als die obgenannten Arten, es gehört meiner Ansicht nacli einer neuen Art 

an, und wird demnacli nach dér Beschaffung besserer Exemplare mit neuem 

Nanien zu betegen sein. Eben an dieser Stelle konnten wir weiters aucli 

Beste von Cephalopoden saruméin, unter denen das Genus Ceratites 

bestimmt vertreten ist, wenn aucli in zu specieller Bestimmung nicht genii- 

gendem Stücke. Selír interessant sind aber einige Bruchstücke von Cerati- 

tiden, bei denen die Verzierung ihrer Steinkerne darauf deutet, dass sie 

innerhalb dér von Mojsisovics in dér Familie dér Ceratitiden unterschiede- 

nen beiden genetischen Beiben bereits mebr in die Beihe dér Tiroldinae 

zu stellen sind, wo sie am besten noch zwisclien Tirolites und Bala- 

tonites Platz nehmen komién, jedocli sowolil vermöge ilirer Verzierung. 

als auch ilirer ceratitartigen Lobirung bereits Balatoniten-Clmxakiox 

besitzen, obgleicli sie von den typisclien Balatoniten darin abzuweiclien 

scheinen, dass auf ihrem flacbgewölbten Externtheile eine Medián- 

knotenreihe nicht zu seben ist; wolil kann icli aber das sehen, und 

namentlicb am Steinkerne dér jüngeren Exemplare, dass die faltenartigen 

Seitenrippen von den starken, dornenartigen Marginalknoten an ver- 

schwácbt, abgeflaclit und getheilt, nach vornehin einen Bogén bildend, über 

den Externtbeil ziehen, wie dies z. B. Mojsisovics * von Tirolites Smiriagini 

bekannt gibt, unter einem aucli darauf hinweisend, dass dies sicli aucli bei 

manchen Balatonites-Formen wiederholt, gleichwie bei dér Behandlung von 

Balatonit es golsensis, dér ein áhnliches Verhaltniss aufweist, zu seben ist, 

dass Mojsisovics selbst dem Mangel einer Medianknotenreihe irgend ein 

grösseres Gewicht nicht zuscbreibt (1. c. p. 83). Was den Lauf dér falten¬ 

artigen Seitenrippen betrifft, zeigt sicli gleichfalls mit mancher Tirolitenform, 

wie z. B. mit Tirolites cassianus oder Tirolites Smiriagini Aehnlichkeit, 

doch zeigt sich diesen gegenüber scbon darin eine Abweichung, dass bei 

unseren Exemplaren, noch etwas oberhalb des Nabels, eine Knotenreihe zu 

sehen ist, namentlicb auf den starker entwickelten Faltenrippen, ausserdem 

ist eine starke, dornenartige, marginale Knotenreihe vorlianden, und nur 

etwas unterhalb dieser erscheint noch ein Knotenreihe, welche demnacli 

nicht in dér Mitte dér Seitenhöhe, sondern augenscheinlich hölier figurirt, 

bereits nahe dér den Ventralthe.il einsaumenden dornenartigen Knotenreihe. 

Es bringt diese Sculptur unsere Stücke mit den Balatoniten scbon 

besser in Verbindung, doch verleilit das Fehlen dér mittleren Lateralknoten- 

reihe denselben einen solch eigenthümlichen Charakter, dass sie mit keiner 

dér beschriebenen Arten identifizirt werden können. Es befinden sich zwisclien 

* Dr. E. v. Mojsisovics. Die Cephalop. d. rnedit. Triasprovinz p. 74. 
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meinem Matériáié jeclenfalls zwei Arten, von (lenen die eine scbon durcli 

ihre (lickere Fönn auffállt, und diese legte ick als Balatonites sascanus 

in unsere Sammlung, wáhrend die andere viel flaehere, sclieibenfönnige, 

verlialtnissmássig besser erbaltene Fönn, welcbe den Umgang dér Wobn- 

kammer zeigt, in unserer Sammlung von mir aucli vorderband als Balato¬ 
nites Semseyi gefübrt wird. 

Ausser den genannten ist unter meinem Matériáié durcb einige 

Brucbstüeke und einen verbáltnissmássig besser erbaltenen Steinkern, dér 

die Wobnkammer zeigt, aucb das Genus Ptychites vertreten. 

In Folge dér Formverbaltnisse und Sculptur dér Stücke kann icli 

nicht zweifeln, dass wir es bier mit einer zűr Gruppé dér Ptychites Hexuosi 

gebörenden Art zu thun babén, und innerbalb dieser kann nur Ptychites 

üexuosus E. v. Mojs. und Ptychites acutus E. v. Mojs. in Betracbt kommen ; 

die geriugere Zabl dér Seitenfalten, und die steile Stellung dér Nabelwand 

weisen aber eber auf Ptychites acutus bin. 

Die Lobirung kann icb zu meinem Leidwesen nicbt seben und so 

fübre ieb meine Form als Ptychites cfr. acutus ein. Bracbiopoden scheinen bier 

selten zu sein, wenigstens fancl icb ausser dem Brucbstüeke einer kleinen 

Rhynchonella nicbts weiter liierher geböriges. 

Wie mangelhaft derzeit diese palaontologiscben Funde aucb nocli 

sind, so zeigen sie meiner Ansiclit nacb fúr jeden Fali klar, dass dér Kaik, 

dér die obgenannten Formen fübrt, tliatsacblicb triadiseben Alters und 

zwar eine maríné Bildung ist. Auf das Niveau dér Werfener Scbiefer zu 

deliken, babén wir sclion vermöge des Auftretens von Daonellen und 

Ptychiten keine Ursacbe, sowie aucb kaum zu leugnen ist, dass das Erscliei- 

nen <ler Ptychiten und Balatoniten, nacb unseren bisberigen Erfalirungen 

betreffs des Auftretens (terseiben, zumeist auf die mittlere Trias d. i. auf 

Muschelkalk scbliessen lásst, mit dessen Gesteinen aucb scbon in petrogra- 

pbiseber Hinsicbt die Aebnliclikeit vorbanden ist, docb balte icb auf Grund- 

lage unserer heutigen Kenntnisse die Beantwortung jener Frage für kriti- 

seber, ob wir es mit unterem oder oberem alpinen Muscbelkalke zu tbun 

babén, alléin das Auftreten des Ptychites cfr. acutus würde eher für das 

Niveau des Ceratites trinodosus als für tieferen alpinen Muscbelkalk spre- 

chen, docb, icb wiederbole es, ich betraebte diese speciellere Frage vorláuüg 

nocb als eine offene. 

Wir werden von mm an in dér Beibe dér Ablagerungen, welclie die 

Gebirge des Comitates Ivrassó-Szöreny zusammensetzen, die Trias und, wie 

ieb glaube, insbesondere den Muscbelkalk, getrost figuriren lassen kőimen, 

und es geliört unter Anderem unter die Aufgaben dér gegenwártig im Zugé 

befindbehen Aufnabmen, den Gegenstand, auf den icb die Aufmerksamkeit 

meiner Facligenossen in vorbinein ricbte, weiter zu verfolgen, und die Frage, 

wenn möglicb, einer noch praciseren Lösung entgegen zu führen. 

[74] 



DAS ERDBEBEN IN OBERITALIEN. 295 

DAS ERDBEBEN IN OBER-ITALIEN VÖM 23. FEBRUÁR 1887. 

Von 

Alexander Kalecsinszky. 

(Verfasst zu Ospedaletti Ligure im Monate April 1887 und vorgetragen in dér Fach- 

sitzung dér ung. geol. Gesellschaft am 12. October 1887.*) 

(Mit Tafel III—IV.) 

1. DasErdbeben und die durch dasselbe verursachten Veranderungen. 

Am 23. Február — Asehermittwoch — war icli gégén meine Gewohnheit 

schon frühzeitig wach. leli hörte den Eisenbabnzug vorbeifahren und das 

unruhige Belien und Heulen dér Hunde. Kurze Zeit darauf, als es schon zu 

grauen begann, hörte ich neuerdings Getöse und íuhlte dieselbe Erschütte- 

rung, die an einen 30—40 Meter weit vorbeifahrenden Eisenbahnzug erin- 

nerte. Das Getöse und Sausen naherte sieh aber mit stets waelisender 

Geschwindigkeit und Starke; die Mauern des Hauses begannen zu erzittern 

und krachen, das ganze Gebaude wankte, die Glas- und Porzellangegenstánde 

am marmorenen Waschkasten rasselten, die Fenster klirrten, die Thüren 

knarrten, mein Bett scliaukelte nach rechts und links, auf- und abwárts und 

die Erde brauste und dröhnte, als wenn inzwischen ein scharfer Wind ge- 

saust hatte. Zu dicsem eigentümlichen und unbeschreiblichen Gefühl und 

Getöse gesellte sieh bald das .Jammern dér Frauen. 

In dem Bewusstsein, dass diese Erscheinung niclits anderes als ein 

Erdbeben sei, zündete ich scgleich die Kerze an; meine Uhr zeigte 6h 22m 

(nach dér römischen Zeitrechnung) und dér kleine Uhrencompass war infoige 

dér fortwáhrenden Erscliütterungen selír unruhig. Nachdem das Geráusch, 

das Sausen und Zittern, mit cinem Worte, das oberwáhnte Getöse niclit auf- 

hörte, sondern sieh vielmehr steigerte, befürehtete ich, dass das wankende 

Haus zusammenstürzen könnte, und somit dachte ich an dieFlucht. Mit einem 

rasch gefassten Entschluss wahlte ich die Thürschwelle als den sichersten 

Őrt, wohin ich mich samrnt meiner Tasclienuhr flüchtete. Die Dauer dér 

* Zűr Zeit des Erdbebens Iliéit icli midi in Ospedaletti zwischen den Stádten 

San-Eemo und Bordigliera, in dér Náhe dér italienisch-französiscken Grenze auf, 

spáter unternalim ich von hier einige Excursionen, um an mehreren Orten die Zer- 

störungen beobachten zu können und schliesslich bereiste ich die Strecke von Nizza 

bis Genua. 

Die Angaben entnahm ich daher theils dem Schauplatze selbst, theils den 

italienischen Tagbláttern (II Secola und andern) oder einzelnen Fachzeitschriften. 
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Stösse und Erschütterungen schien mir selír lángé anzuhalten, in Wirklich- 

lceit aber fand ich dieselbe 14—18 Secunden láng andauemd. Das wellen- 

förmige Erdbeben war bei weitem nicht gleichmássig, anfangs nakm es 

wachsend zu, nachher wurde es állmaiig langsamer und scliwacher. Dem 

ersten beftigen Stosse folgten noch zwei ebenso starke; im Ganzén zahlte 

ich beilaufig 40—60 Stösse, welchen 20—30 Wellentháler und eben so viel 

Wellenberge entspráchen. Von dér Wand, an die ich mic-h lehnte, wurde ich 

gégén S gestossen; am Piafond entstanden schwache Sjirünge und dér 

Mörtel fiel als Staub herab. Die Wanduhren blieben stehen; sonst erlitt unser 

Gebaude in Ospedaletti (Hótel de la Reine) keinen grösseren Schaden. Von 

dem benachbarten Casino-Gebaude fielen die Verzierungen herab und 

mehrere Háuser in dér Ortschaft békámén bedeutendere Sprünge. Die 

Hángeuhr im Stationsgebáude fiel zu Bódén. 

Nacli dem Erdbeben kleidete ich midi an und trachtete vöm dritten 

Stockwerk ins Freie zu kommen; kaum gelangte ich aber in’s Parterre, als 

die Erscliütterung sich wiederholte und das Getöse circa 10 Minuten nacli 

dem ersten Erdbeben (6h 31m) eintrat; es dauerte aber nicht lángé, dennbis 

icli in den Garten gelangte, wo sich in kurzer Zeit sámmtliche Hótelgaste 

versammelten (50 — 60), war wieder Ruhe eingetreten. 

Das Wetter war sehr scliön. die Luft lau und ruhig und blieb auch so 

den ganzen Tag hindurch. Das Barométer stand auf 769 Mm. und die 

Lufttemperatur betrug 8° C. Das Meer konnte mán selten so ruhig sehen, 

als an dicsem Tagé, so dass die Umrisse dér Berge sich ganz deutlich im dem- 

selben abspiegelten. Dér Sclirecken unter den Eremden und noch melír unter 

den Einwohnern war sehr gross. leli will die Aufregung und Furcht niclit 

beschreiben, sie sind aber auch ein Masstab für die Grösse des Erdbebens. 

Die Schlafenden erwachten aus dem tiefsten Schlafe und kaum erwacht, 

dachten sie sclion unwillkürlich an die Flucht, liinaus in’s Freie, in den 

Garten ! Trotzdem unser Gebaude ausser Sprüngen keinen grösseren Scha¬ 

den erhtten hat, wurde es docli von jedermann lángé gemieden; nur nach 

8 Uhr wagten die Muthigeren wieder in dasselbe hineinzugeheii. leli ging 

ebenfalls in meine Wolmung liinauf, um die nothwendigsten Gegenstánde 

mitzuuelimen: kaum kam ich aber herab, — um 8h 53"1 — als ein neuer- 

licher heftiger, aber nur kurz andauernder Stoss zu verspüren und ein Getöse 

zu vernehmen waren. 

In dér naclisten Umgebung zeigte sich das Erdbeben in jeder Ricli- 

tung viel heftiger und verursachte demzufolge auch bedeutend grössere 

Beschádigungen. Zufolge dér Schreckensnachrichten wurde die Aufregung 

und die Angst nur grösser. Das unterirdische Getöse und Brausen waren 

den ganzen Tag und die ganze Nádit, ja sogar die folgenden Tagé noch zu 

liören. Dieses Sausen wiederholte sich in mancher Stunde auch melír als 

zehnmal, öfters in Intervallen von kaum einigen Minuten und hatte die 
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grösste Aelinlichkeit mit einem entfernten, von W kommenden Kánonén- 

donner. Manches Getöse dauerte nur knrz, ein anderes lángere Zeit; das 

eine war schwach, das andere schallte stárker. Dass dies Sausen, Getöse 

und die schwácheren Beben keine Pliantasiebilder waren, davon überzeugte 

ich mich dadurch, dass meiue Bekannten und die italienischen Einwohner 

diese eigenthümlichen Schallerscheinungen zu gleicher Zeit und auf eine 

und dieselbe Art constatirt halién. Dér empfindliche Bismograph am Obser- 

vatorium zu Moncalier verzeichnete an diesem Tagé 26 Stösse, die aber 

grösstentheils sehr schwach waren. 

Die folgenden Náchte ruhten wir ganz angekleidet in den Parterre- 

localitáten, daráit wir bei kommender Gefahr schnell in’s Freie gelangen 

können; wáhrend die Furchtsameren und die Bewohner jener Orte, wo die 

Beschádigungen grösser waren, Tagé, Wochen, ja sogar aucli Monate láng 

unter freiem Himmel, in improvisirten Zeiten, Wagen, Schiffen oder spáter 

in Barakkén wohnten. Das unterirdische Getöse und die mittelstarken 

Erschütterungen waren mehrmals, besonders zeitlich Morgens und um 

Mitternacht zu verspüren. 

Yiele Personen sind abgereist, so z. B. verhessen blos aus Nizza 

wáhrend drei Tagén mehr als 15,000 Personen die Stadt. 

Wie bei jeder Gefahr die Menschen sehr leiehtgláubig zu sein ptíegen, 

war es auch hier dér Fali und die Meisten verdankten aucli bei dieser 

Gelegenheit ihre vielen unruhigen und angstvollen Tagé und Náchte den 

aus mehreren Observatorien stammenden, besonders aber den Dr. Falb’schen 

Prophezeiungen. 

Die Thiere waren sehr ungeduldig; die Hunde bellten und heulten. 

Nach dér dritten Erschütterung sah ich, wie zwei eingespannte, sonst zalime 

Pferde sicli im Kreise drehten, vorwárts aber auf keinen Fali gehen wollten. 

An anderen Orten, wie wir seben werden, war das Erdbeben bedeu- 

tend heítiger und somit auch die dadurch hervorgebrachten Erscheinungen 

und Scháden sclirecklicher. 

2. Die Ausdehnung des Erdbebens 

war eine sehr grosse. Die grösste Zerstörung wurde an dér Küste des rnittel- 

lándischen Meeres von Genua bis Nizza und Marseille angerichtet. Auf 

diesem Gebiet, wie wir spáter erfahren werden, wurden die Mauern dér 

Háuser nicht nur von bedeutenden Sprüngen durchsetzt, sondern es stürzten 

auch viele ein und verniehteten zalilreiche Menschenleben. 

In Betreff dér Stárke des Erdbebens können wir zwei elliptische Grenz- 

linien bezeiclmen (siehe die beiliegende Karte Taf. III.) Die innere, wo das 

Erdbeben bedeutend zu verspüren war, die Mauern Sprünge erlitten und 

grössere Möbelstücke umgeworfen oder aus ihrer Lage verrückt wurden; 
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erstreckte sicli etwa von Genua lángs dér Meeresküste bis Marseille, Turin, 

Alessandrien; die zweite Grénzlinie, wo die Stösse schwácher waren und 

kürzere Zeit gedauert habén, die Uhren stehen geblieben sind u. s. w. 

erstreckte sicli gégén NW bis Privas, Saint-Etienne, Lyon über die ganze 

Provence, im Norden bis Genf; im Nordosten bis Lucca, Livorno und scliwá- 

chér 1 >is Yenedig; südöstlicli bis Corsika und Rom. In dér Schweiz verlor 

das Erdbeben viel an seiner Stárke, die Uhren blieben aber docli stehen und 

melirseitig wurde es verspürt, als wenn sich die Betten leiclit bewegt hat- 

ten. Auch ausserhalb dieser zweiten Umgrenzungslinie verspürte mán das 

Erdbeben in kleinem Maasse und die empfindlichen Instrumente habén 

dasselbe auch deutlich verzeichnet, und zwar in Köln, Wilhelmshaven, Kew, 

Greenwich, ja sogar in Washington, wie wir dies spáter sehen werden. 

3. Die Richtung und Art dér Fortpflanzung des Erdbebens. 

Am Erseliütterungsgebiet waren die Stösse grösstentheils von SO 

nach NW im westlichen Tlieile des mittellándischen Meeres und in dér 

Schweiz von 0 nach W und im mittleren und oberen Pdiőne-Tliale von 

S nach N gerichtet. 

Die Bewegungen waren undulatorisch und an mehrere Orten successo- 

risch, ja sogar hie und da auch rotatorisch. 

Hierauf können wir auf die Beschreibung dér am eigentliclien Er- 

schiitterungsgebiete angerichteten Verwüstungen übergehen. 

Die ganze ligurische Meeresküste von Genua bis Nizza, die sog. Riviéra 

di ponente, fülirt uns über die See-Alpen und den zum mittellándischen 

Meere abfallenden schmalen Ausláufern dér Apenninen, dérén Gesteins- 

masse vorherrschend aus tertiárem Ivalkstein und nur stellenweise aus Sand- 

stein oder Schiefer und Eruptivgesteinen besteht, wáhrend wir untén nahe 

zum Meere und in den von den Bergen ablaulenden kurzen und engen 

Thálern und iliren Mündungen, Gerölle und andere neuere Bildungen 

fiúdén. Das Gebirge falit an vielen Stellen so steil ins Meer ab, dass die 

einzige Landstrasse, die liier die Verbindung zwischen Italien mit Frank- 

reich vermittelt, über diese steilen Berge geführt und die einspurige Eisen- 

bahn durch unzáhlige Tunelle geleitet werden musste. Die einzelnen 

Stádte und Ortschaften sind lángs dér Meeresküste, am Tlialende dér klei- 

neren oder grösseren Tháler oder aber an den Bergen amphitheatralisch 

erbaut und nachdem hier Mangel an Raum herrscht, bestelien auch in den 

Dörfern die aus Stein gebauten Háuser aus mehreren Stockwerken und die 

Gárten, Oliven-, Orangen-, Citronen- und andere Baumanlagen breiten sich 

an den am Bergabhange errichteten Terrassen aus. 
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' 4. Von Genua bis Nizza. 

In Genua stürzten mehrere Rauchfánge von den Háusern herab und 

viele Gebáude erbielten Spriinge. Dér erste Stoss fand viele nocli am 

Carneval, wo die electrischen Lampen in Folge des Erdbebens in Begleitung 

eigenthümlicher Schallerscheinungen den Dienst versagten, dér prácbtige 

Luster klirrte und einige Stücke fielen aucb von ibm herab. Von dem 

gegenüber dem Theater stebenden «Hotel de Genes» stürzte eine Marmor- 

vase zu Bódén, traf aber glücklicherweise niemanden. 

Den ersten Stoss verspürte mán um 6h 30m, den zweiten um 6'1 40m, 

den dritten um 8h 55m, und den vierten um 10,L. Die erste Erscbütterung 

war die lieftigste und dauerte am langsten. Menscbenleben tielen ibr nicht 

zum Opfer; dér Schaden war gering, dér Schrecken aber desto grösser. 

Yon Genua gégén Pisa zu wurde das Erdbeben überall, jedoch in áll¬ 

maiig minderem Grade und kürzer anhaltend verspürt; das Gegentbeil 

finden wir, wenn wir an dér Meeresküste gégén W zu fortsehreiten; bier 

wurden stets grössere Zerstörungen angericbtet, wie z. B. in Albissola 

Marina, an dér 39 Km. von Genua entfernt gelegenen Miindung dér San- 

sobbia. Dér obere Stadttbeil, das sog. Albissola superiore erlitt leichtere 

Bescbádigungen, als das untén gelegene Albissola marina, wo dér grösste 

Tbeil dér Háuser, beiláufig vier Fünftel, besonders die weniger soliden Gebáude 

so arg zugerichtet wurden, dass dieselben demolirt und neuerdings erbaut 

werden müssen. Die Kathedrale erlitt starke Beschádigungen. Viele Háuser 

stürzten ein, die Thongeschirr-Fabrik liegt in Trümmern und viele Brenn- 

öfen wurden vernichtet. Die Zahl dér Todten betrug 4, verwundet wurden 

20 Personen. In Savona (43 Km. von Genua mit 27,093 Bewobnern) wurden 

800 Wohnungen als unbewohnbar erklárt und 1200 Localitáten mussten 

renovirt werden. An vielen Háusern blieben blos die Hauptmauern stehen, 

wábrend die Stockwerke eingestürzt sind. Aus dem in dér Via Untoria ein- 

gestürzten Haus wurden 9 Todte herausgezogen. lm Ganzén záblte mán 

11 Todte. 

In Vezzi Portio stürzten 15 Háuser ein, tödteten zwei Menschen und 

verwundeten einige. 

In Noli (58 Km. von Genua) stürzten sehr viel Háuser ein, die Kirche 

hat ebenfalls grossen Schaden erlitten. Getödtet wurden 18 Personen, ver¬ 

wundet viele. Die altén Thürme sind fást unberührt geblieben, wáhrend 

mehrere von den modernen Háusern unbewohnbar sind. 

Zwischen Noli und Finalmarina musste wegen den infoige des Erd¬ 

bebens herabgestürzten Felsenmassen dér Eisenbahnverkehr auf einige Zeit 

unterbrochen werden. 

In Albenga (84 Km. von Genua) ist dér sowolil an Privát- als aucb an 

den öffentlichen Gebáuden verursachte Schaden sehr gross. Mit Ausnalime 
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dér San-Carlo-Kirche wurden die übrigen allé beschadigt. Dér scliöne 

Accelino-Tliurm in dér Via Koma stelit gefalirlich schief, derselbe wurde im 

Grunde erscküttert und seine Spitze stürzte herab, so wie aucb das in seiner 

Nabe befindlicbe Haus in Trümmer bel. Ausserdem stürzte aucb nocli die 

Spitze des am San-Domenico-Platze stebenden Thurmes ein. Den grössten 

Sehaden babén die Hauser dér armeren Einwobner erlitten. Die Zabl dér 

Verwundete n betrug 30. 

In Alassio (91 Km. von Genua), einer klemen Hafenstadt mit 4800 

Einwohnern verursacbte das Erdbeben enormen Scbaden. 50 Hauser stürzten 

zusammen und vier Fünftel dér Gebáude sind unbewobnbar. Die öffentli- 

chen Aemter, das Stadthaus, die Prafectur, das Zollamt u. a. wurden zu 

Grunde gericbtet. Beilaufig die Halfte dér Hauser ist irreparabel und müssen 

vöm Grunde aus aufgebaut werden, die übrigen wurden fást allé zum Bewok- 

nen als geíabrlicli declarirt. Getödtet wurden 4 und verwundet 15 Personen. 

Diano Marino (105 Km. mit 2500 Einwobnern). Die dnrch das Erd¬ 

beben angericbteten Zerstörungen sclieinen liier ibren Höhepunkt erreiclit 

zu habén. Die Hauser, darunter an sebr vielen Stellen aucb 3—4 Stock bobé 

Gebaude, Palais liegen inTrümmern (Taí'elIV*), uuter denen mán nacb den 

italienisclien Tagblattern 227 Todte und viel Verwundete berausgegraben 

bat. Nacb dem Erdbeben wurden die Localitaten dér schönen und neu- 

errichteten Eisenbabnstation ausgeraumt und eine kleine Barakké an ibrer 

Stelle aufgestellt. Die Einwobner wobnen zum grössten Theil aucb beute 

nocli (Ende April) in Barakkén oder Zeiten. Die Kuinen werden, wie aucb 

anderorts mittelst Dynamit gesprengt. In dem Hause neben dér Kircke fand 

eben eine Tanzunterbaltung statt, sámmtliche dórt anwesende Personen 

kamen um. Dér scbrecklicbe Anblick lasst sicli nicbt beschreiben, auf den 

Menschen maciit dies den EindruckwieCasamicciola. Die nacb derCatastroplie 

aufgenommenen Zeiclinungen und Pbotograpliien erzalilen mebr liierüber. 

Wenn wir Diano Marina verlassen, seben wir das am Berge erbaute 

Diano Castello, welcbes aus dér Entfernung ganz unversebrt sclieint, in 

dér Nalie betraclitet aber einen totálén Scliuttbaufen 1 tildét. Mán zálilte 

mebr als 10 Verwundete und 30 Todte werden betrauert. 

Onerjlia (110 Km. von Genua mit 7800 Einwobnern). Dér verursacbte 

Scbaden ist liier ebenso wie in Diano Marina, sebr gross. Das Innere dér 

Hauser stürzte ein, bloss die solider construirten Gebaude konnten den 

lieftigen Stössen widersteben. Die Kuinen des am Viktor Emanuel-Platze 

gelegenen Agnese-Hauses babén 15 Opfer begraben. Die Gebaude deröffent- 

liclien Aemter wurden so sehr erscküttert, dass ikre Dacber einstürzten und 

* Viele Pliotographien und andere Abbildungen, die dér Verf. vöm Scbauplatze 
des Erdbebens heimgebrackt, wurden von ilim dér Bibliotkek dér kgl. ung. geol. 
Anstalt iibergeben. Red. 
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somit jene unbewohnbar wurden. Die Kaserne stürzte zum Theil zusammen, 

wodurcli 13 Soldaten verwundet und einer getödtet wurde. Das Palais Doria 

liegt in Trümmern. Die Ctlocke in dér San Francesco-Kirche fiel herab. Die 

Padri Scolopi-Kirche erlitt gefáhrliche Beschádigungen. Die Grösse des ange- 

richteten Schadens lásst sich kaum wiedergeben; mán kann sieher behaup- 

ten, dass zwei Drittel dér Stadt zu Grunde gerichtet wurden. 98% dér Háuser 

sind unbewohnbar. Getödtet wurden 23, schwer 15 und leiclit verwundet 

100 Personen. 

Audi in dem Impero-Tliale, oberhalb Oneglia wurden betráchtliche 

Scháden angerichtet. 

In Povtedassio békámén die weniger solid gebauten Háuser grosse 

Spriinge. Das Dórt Conio liegt neben dem Monté Grande und links befindet 

sidi vier Stunden weit von Oneglia entfernt Aurigio. In Aurigio und von hier 

angefangen hinauf bis in’s ganze Tlial sind die materiellen Scháden nicht 

sehr bedeutend, nur die Kirche stürzte ein, wie auch in Bajardo, Bussana, 

Ceriana und Castellaro. Dér Priester legte in dér Sakristei eben das Mess- 

kleid an, das Yolk sammelte sich draussen am Platz, da mán zűr Messe noch 

nicht geláutet hatte, als plötzlich das Erdbeben herangerückt kam und die 

Kirche einstürzte. Diesem Umstande ist es zu verdanken, dass nur 10 Per¬ 

sonen um’s Leben karúén und zwei verwundet wurden, denn sonst wáren 

gewiss melirere umgekommen, wie es in Bajardo dér Fali war. 

In Borgamaro wurde ebenfalls wenig Scliaden angerichtet. 

Wenn wir zűr Meeresküste zurüekkehren, gelangen wir nacli Porlo- 

Maurizio (113 Km. mit 7450 Einwohnern). Die alté Stadt, wie auch ihre 

kleine Yorstadt Artallo sind zum dreiviertel Theile zusammengestürzt, und 

somit unbewohnbar. 

lm Argentino-Thale hat das Erdbeben sehr grosse Verheerungen an- 

gestellt. 

Pompejana liegt am Fusse dér Berges beiláufig eine Stunde weit von 

Castellaro. Dér obere Theil dér Ortscliaft wurde mehr verschont, dér untere 

hingegen wie auch seine Vorstadt gingen zum zweidrittel Theile zu Grunde. 

Trotz dér grossen Verwüstung fielen wenig Menschenleben zum Opfer, 

nachdem die Einwohnerschaft in dér Kirche versammelt war, und diese 

den Stössen Widerstand leistete; im Ganzén wurden 5 Todte und mehr 

als 25 Verwundete gezáhlt. Dér Scháden istübrigens so gross, wie in Bussana 

und Castellaro. 

Castellaro (mit 800 Einwohnern) liegt beiláuíig 3 4 Stunden weit von 

Taggia. Das Erdbeben wurde zu dér Zeit verspürt, als ein Theil dér Einwoh¬ 

nerschaft, beiláufig 300 an dér Zahl, meistens Frauen in dér Kirche waren. 

Dér Priester spracli eben sein letztes Gébét, als plötzlich das Getöse und die 

Erschütterung erfolgten. Dér Gefahr unbewusst, fiüchtete sich dér Geistli- 

che durch die Thür des Presbyteriums, seinem Beispiele folgten noch 
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mehrere und stürzten gégén die Seitencapellen und die Thüren. Durch die 

grosse Thür retteten sicli mehrere, da scliloss sic-h plötzlich dieselbe, 

vielleiclit int'olge des Erdbebens, und hierauf stürzte die Wölbung ein. 

Ein junges Mádchen, das in dér Mitte dér Kirche stand, erlitt trotz alledem 

keine Bescliadigung. 

Die Rettungsarbeiten wurden sogleich begonnen, mussten aber beim 

dritten und sckrecklichen Erdbeben eine Zeit láng unterbrochen werden. 

Aus den Trümmern wurden 38 Todte und 66 Yerwundete ausge- 

graben. 

Taggia (128 Km. von Genua) liegt am Bergflusse Argentino, 11 Km. 

weit von dér Stadt San Remo. Hier stürzten viele Háuser ein oder erlitten 

grosse, gefahrliche Sprünge, weshalb dieselben unbewohnbar sind. Trotz 

dér Grösse dér angerichteten Yerwüstungen záhlte mán nur 9 Todte und 12 

Verwundete. 

Wie anderorts, wurden aucli hier die gut gebauten Háuser wenig 

beschádigt; an den schwácheren, in einem leichten Styl erbauten hingegen 

war dér Schaden bedeutend grösser. An manchen Gebáuden waren die 

Hauptmauern so schwach, dass mán es sehon vor dem Erdbeben für notli- 

wendig eraclitete, dieselben mittelst Eisenstangen zu festigen. Nach dem 

Erdbeben standén diese Traversen wie Zeiger aus dem Gebaude heraus. 

Unter den zerstörten Hausern ist das Haus des Priors eines dér inte- 

ressantesten. An diesem sind das Parterre, die Árkádén, das erste und 

zweite Stockwerk ganzlich eingestürzt; wahrend das dritte, zufolge seines 

leichteren Gewichtes, fást vollkommen unbeschádigt steht. 

Die aus Ziegeln erbauten Gebaude habén verháltnissmassig weniger 

gelitten, als die nicht selten statt aus scliön bearbeiteten Steinen bloss aus 

rundlichen oder nur halbbehauenen Geröllen zusammengeíugten. 

Weiter hinauf im Argentino-Thale war das Erdbeben heftiger und 

richtete aucli grössere Schaden an. In Montalto waren ein Todter und 

mehrere Verwundete, und in Trióra 4 Todte und 9 Verwundete seine 

Opfer. 

In Bussana, einer von San Remo zwei Stunden weit eelegenen, an 

einer isolirten Bergkuppe erbauten Gebirgsortschaft mit 7-—800 Einwolmern 

befindet sich nicht eine Mauer ohne Bescliadigung, nicht ein Haus kaim 

bewohnt werden; bloss die Hauptmauern, die ebenfalls grosse und lángé 

Sprünge erhalten liatten, sind geblieben, wahrend das Innere ganzlich ver¬ 

melhet wurde. Die Wölbung dér Kirche stürzte ebenfalls zusammen und 

beiláufig 70 Personen wurden getödtet und viele schwer verletzt. Die Ver- 

wundungen sind meistens Knoclienbrüche und zwar hauptsáchlich am 

Ivopfe. Die in dér Kirche Versammelten ílolien zum grössten Tlieil in die 

Seitencapellen, und dies ist dér Grund, dass die Zalil dér Todten verlialt- 

nissmássig so gering ist. 
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Dér Tkurm blieb stehen, aber er wurde etwas seitwárts geneigt und 

békám vöm Glockenstulil an bis zűr Erde an allén vier Seiten so grosse 

Sprünge, dass ibn ein heftiger Sturm wakrscheinlich niederreissen wird. 

Dér verursachte Schaden ist aucli liier so gross, wie in den beiden Ort- 

schaften Diano. 

In dem nalie gelegenen Poggio wurde dér grösste Tlieil dér Hiiuser 

arg zugericbtet. Todt blieb eine Person und verwundet wurden zwei. 

lm Arma-Thale aufwarts seben wir überall grosse Verwüstungen; so 

wurden in Ceriana von 460 Hausern 240 gánzlicb zerstört. Gleieli zu Anfang 

des Erdbebens stürzte dér Tliurm und nacliher die Kire.be ein. Getödtet 

wurden 5, verwundet 12 Personen. 

In Bajardo, einem maleriscli scliön gelegenen Dorfe in einer gebirgi- 

gen Gegend nalie dem San-Komolo-Thale, sind die Verwüstungen ungemein 

gross; bier gingen aueh die meisten Menschen zu Grunde, indem die Ein- 

wohnersebaft eben in dér Kirclie versammelt war und die Wölbung dér 

vollgefüllten Kirche angeblich in einem Augenblicke zusammenstürzte; 

bloss dér ober dem Altar und Chor befindlicbe Tlieil blieb stehen. Von den 

1-565 Einwohiiern dér Ortschaft wurden 220 getödtet und 64 verwundet. 

In dér 17,000 Einwobner záhlenden Stadt San-Bemo (136 Km. von 

Genua) wurde das Erdbeben sehr stark verspürt, aber docli nicbt in dem 

Grade, wie in den ostwárts gelegenen benaclibarten Ortschaften, somit aucli 

dér Scliaden bier ein nicbt so grosser ist. 

Die Spitze des neben dér Kaserne stehenden Kirchentburmes stürzte 

sammt einer Glocke berab. An mehreren Gebauden entstanden in den Haupt- 

mauern grössere und gefahrlichere Sprünge; von dér im gothischen Style 

erbauten Capelle fielen die Verzierungen, wie aucli dér Dachscliiefer lierab. 

Menschen kamen nicht um, bloss in dér Kaserne wurde ein Soldat 

leiclit verwundet. 

Die in Ospedaletti (141 Km. von Genua), meinem Aufentbaltsorte 

wáhrend des Erdbebens wahrgenommenen Erscheiniuigen berührte ich sclion 

am Anfange diesel* Zeilen ; bier erwabne icb nur, dass wahrscbeinlich infoige 

dér Coincidenz dér angerichtete Scliaden bedeutend kleiner war, als in dér 

Umgebung. Trotzdem das Erdbeben stark empíunden wurde, entstanden an 

den Hausern bloss kleinere oder mittelgrosse Sprünge, und bel dér Mörtel 

als Staub von den Mauern herab. In den Zimmern fielen einzelne kleine 

Gegenstánde zu Bódén, die Verzierungen am Casino-Gebáude wurden herab- 

geworfen, die Wandubren zum Stehen gebraebt und die im Stationsgebaude 

befindlicbe fiel sogar berab. Dér hohe Kleiderkasten im Zimmer wurde nicbt 

weggerückt, da er an die Wand befestigt war. 

Bis Mitte April wiederbolte sicli das Beben und Getöse seln* oft, beiláufig 

80-mal; die lieftigste war die am 11. Marz um 3 Ulír Nachmittags wabr- 

genommene Erschütterung, die gleiclizeitig mit dem Eisenbahnzuge her- 
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angerückt kain. Die Gascandelaber wankten sehr und das in meinem Zim- 

mer aufgestellte Signalpéndel zeigte diese Erscheinung ganz deutlich. 

Grössere Zerstörungen verursachte dies Erdbeben oberhalb Ospedaletti 

in dér am Berge gelegenen Stadt la Collá (Col di rodi), dem Neste dér 

altén Seeráuber, wo ein jedes Gebáude bedeutende Besehádigungeu erlitt. 

In Bordighera (147 Km. mit 1834 Einwohnern) entstanden an den 

Gebáuden grosse Sprünge, zahlreiche stíirzten aucli ein. Hier wie aucb an 

dem übrigen Erschütterungsgebiete békámén die gégén SW, beziehungsweise 

NO gerichteten Mauern mehr Sprünge, die gégén SO und NW liegenden 

Eckzimmer bingegen, besonders die in den Stockwerken, litten am meisten. 

Unterhalb dér Fenster, beiláufig einen Meter tief entstanden strahlenför- 

mige, von einem Punkte ausgehende Sprünge. 

Mehrere Háuser und Hotels können nicht mehr bewolmt werden. 

(Hotel Victoria, H. Bordighera.) 

Die italienische Grenzstadt Ventimiglia (franz. Ventimille, 151 Km. 

von Genua) zálilt 8434 Einwohner. Die alté Stadt liegt am Berge, dér neuere 

Stadttheil hingegen sammt dér Eisenbahnstation an dem Ufer des breiten 

und steinigen Flusses. 

Die in dem bergigen Stadttheil verursacliten Scháden sind kleiner als 

jene, die an den am Schotter stehenden Gebáuden zugefíigt wurden. Die 

nahe zum Ufer gelegenen Háuser wurden, besonders zufolge dér wieder- 

kehrenden Erschutterungen stark beschádigt. Ich sah fást an jedem Hause 

mehr weniger starke Sprünge; mehrere stürzten auch ein. In einem Hause 

íiel vöm dritten Stock ein Fenster herab und die Mauer erliielt dórt, wo ein 

zweitesdrei Stock hohesHaus ohne dér genügend stark en Seitenmauerangebaut 

wurde, bis zum Grunde Sprünge. Das Telegraphenamt und mehrere Gebaude 

mussten demolirt werden. Viele Rauchfánge sind nach verschiedenen Rich- 

tungen eingestürzt. Dér bei 3000 Kubikmeter máclitige Felsen, dér oberhalb 

dér Landstrasse gefáhrlich hervorstand, musste mit Dynamit zersprengt wer¬ 

den. Wáhrend des Erdbebens wurden etliche Personen verwundet. 

In Camporoso, dem ersten Dorfe im Nervia-Tliale aufwárts zu, waren 

die Zerstörungen unbedeutend. 

In dem malerisch schon gelegenen Dorfe Dolceaqua, das am Fusse 

eines Berges liegt und eine schöne Aussicht auf das Scliloss Doria bietet, 

wurde die Kirche sammt dem Tliurme beschádigt; im übrigen widerstand 

sie den Stössen. 

Wáhrend dér Flucht wurden drei Frauen verwundet. Eine kleine 

Capelle (Oratorio di San Filippo) stürzte ein. 

In Isola buona litt besonders dér Thurm und die Kirche; ausserdem 

wurde nocli ein Haus stárker beschádigt. 

In Apricale stürzten nur wenig Háuser ein, unbewolmbar sind aber 

sehr viele. Einige Personen wurden verwundet. 
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In Castelvittorio (mit 1500 Einwolmern) blieben nur wenig Háuser in 

gutem Zustande; die meisten stürzten zusammen, zwei Drittel sind unbe- 

wohnbar. Todte gab es 2 und Verwundete 7. 

In dem naheliegenden Pigna und Perinalda wurden viele Hauser zu 

Grunde gerichtet. Getödtet wurde niemand. 

In dér ersten französischen Stadt Mentőn (ital. Mentone, 162 Ivm. von 

Genua mit 11,000 Einwolmern) wurde das Erdbeben sehr heftig verspürt und 

richtete grosse Zerstörungen an, insbesondere in dem westliclien Tlieile dér 

Stadt, wo zahlreiche Hauser theils unbewolmbar sind, theils aber gánzlich 

einstürzten. lm Ganzén wurden 800 Hauser bescliiidigt, unter denen mán 

450 demoliren miiss. Die ebenerdigen und ein Stockwerk hőben Háuser 

habén mehr gelitten als die grossen und hóhérén Gebaude, weil letztere 

stárker gebaut wurden. 

Die Hauser békámén von allén Seiten vielerlei Sprünge. Einzelne 

Gassen sind unpassirbar geworden und mussten daher abgesperrt werden. Dér 

grösste Theil dér Einwohner wohnt in Barakkén, Zeiten und Wágen, viele 

flüchteten sich auf die Berge, wáhrend die Fremden gánzlich abgereist sind. 

Das neue Postgebáude, wie aucli andere dér schönsten Hauser und Vilién 

stürzten ein. Jene Hauser, die am Felsen erbaut wurden und im östlichen 

Theile dér Buciit gelegen sind, erlitten weniger Scliaden, wáhrend die, wel- 

che im westliclien Stadttheile auf einem schotterigen, sandigen oder erdigen 

Bódén stehen, bedeutend mehr beschádigt wurden. In vielen Háusern stürzte 

zuerst das Stiegenhaus ein, die Bauchfánge wurden nacli verschiedenen 

Bichtungen, aher docli die meisten nacli SW herabgeworfen. Erei gelegene 

Steinplatten wurden ebenfalls in dieser Richtung um einige Centiméter wei- 

ter gerückt; auch die leichteren Steinsáulen wurden versclioben. Im oberen 

Theile des Friedhofes wurde eine schwere, weisse Marmorstatue (Speranza) in 

dér diagonalen Richtung auf ihr Postament umgedreht und auf melirere Centi¬ 

méter zurückgeschoben. Wáhrend des Erdbebens wurden mehrere Personen 

verwundet. 

In Monté Carlo (170 Km. von Genua) und Monaco richtete das Erd¬ 

beben auffallend wenig Schaden an, welcher Umstand sich nur daraus erklá- 

ren lásst, dass diese Ortschaften in einem tiefen Késsél und auf einem felsigen 

Bódén liegen und mit liolien Bergen umgeben sind; übrigens scheint es, 

dass die Erdbeben an dieser Stelle abermals coincidirten. Sámmtliche Er- 

schütterungen wurden auch hier verspürt, aber in kleinerem Maasse. 

Ziemlicli stark, aber nur kurz andauernd war das am 11. Márz, 3 Illír 

Nachmittags erfolgte Erdbeben. Die zu dieser Zeit in dér Spiellokalitát Anwe- 

senden konnten es sehen, wie die Dukaten am Tische tanzten. 

In Nizza (186 Km. von Genua) wurden am 23. Február, Morgens um 

3Va Uhr einzelne Wanduhren zum Stehen gebracht, zum Zeichen dessen, 

dass schon damals einige, wenn auch scliwaclie Erdstösse erfolgten. Bei den 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. [85] 20 
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darauf folgenden rüttelnden und wellenförmigen Bewegungen (5h 59'“ Pari¬ 

ser Zeit) erbebte die Erde mit einem furchtbaren Schall. Die Betten schaukelten 

wie ein Schiff am wogenden Meer, einer meiner Bekannten wurde sogar aus 

dem Bette geworfen. Die Wánde und Plafonds erhielten Sprünge. Um 6h 10m 

wurde die Erde abermals mit áhnlichem Getöse, aber nur kurz dauernd 

erscküttert. Um 81' 30m wiederholte sic-h dieselbe Erscheinung. Viele Háuser 

erlitten starke Besckádigungen, einige darunter stürzten auch zusammen. 

Etwa 100 Háuser wurden als gefálirlicb zum Bewohnen befunden. In dér 

Naclit vöm 23. auf den 24. wiederliolten sicli die Stösse um 111' 15m und 

lh 50,n. 

Die Ruinen eines Stalles begruben 27 Stück Lámmer. Die dem Meere 

gegenüber stehende steinerne Umzáunung dér Promenade des Anglais 

stürzte an mehreren Stellen ein. Viele Kamine fielen herab. Auch liier finden 

wir, dass dér westlicke Theil dér Stadt mehr gelitten hat. Dér Thurm dér 

St. Stefano-Kirche wurde arg beschádigt, die Klippel vöm altén Tliurme dér 

St. Augustin-Kirclie stürzte herab, in dér Notre-Dame-Kirelie wurde eben- 

falls Schaden angeriehtet. In den Gárten (di San Rocco) wurden die Statuen 

und Vasén umgeworfen. Mehrere Háuser müssen gánzlich demolirt werden. 

lm Flusse Paglione (Padion) entstand wáhrend des Erdbebens ein Strudel 

im Durchmesser von circa 3 Meter, welcher sich nachlier sogleich mit trübem 

Wasser anfüllte. Ein Augenzeuge erzálilte, dass dér Schotter im Paglione ein 

solches Geráusck maclite, als wenn mán Nüsse in einem Sack scliütteln 

wurde. Mehrere Personen wurden getödtet und verwundet. 

In Marseille wurden zalilreiche Háuser beschádigt und Gegenstánde 

umgeworfen. Die Eisdecke dér Elüsse und Seen erliielt Risse, die Telegra- 

phenstangen geriethen in Schwankungen und die Drálite wurden zerrissen. 

5. Ueberblick. 

Wenn wir die am Erscliütterungsgebiete erfolgten Zerstörungen und 

die anderen Erscheinungen überblicken und zusammenfassen, seben wir, 

dass die Verwüstung in den einzelnen Thálern, und in geringer Ausdehnung 

auf Schotter, Scliutt und Sand erbauten Stadttheilen gewöknlich eine grössere 

war, als in den am testen Bódén und felsigen Stellen gelegenen Orten. In 

den westlichen Tlieilen dér an den Meeresbuchten liegenden Ortscliaften 

wurde das Erdbeben viel lieftiger verspiirt, als in dérén östlichen Theilen. 

Die ebenerdigen und ein Stockwerk hőben Háuser litten verháltnissmássig 

um vieles mehr, als die grösseren und höheren Gebáude. 

Das erste Erdbeben war das heftigste und andauerndste, die folgenden 

verloren allmálig an Stárke und Dauer. 

Wáhrend dér ersten Ersckütterung stürzten sclion sehr viele Gebáude 

zusammen; in erster Reilie die Wölbungen, Stiegenháuser und nacliker erst 
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clie Mauern; dieselbe tödtete aucli die meisten Mensclien und verwundete 

viele. Die naclifolgenden Stösse ricbteten an den schon melír erschütterten 

Gebáuden schreckliche Yerwüstungen an. Die mit schlechtem Mörtel oder 

aus Geröllen erbauten steinernen Umzáumungen erlitten grosse Bescliádi- 

gungen oder stürzten gánzlich ein. 

Die Bauchfánge wurden von den Hausern in verscliiedene Bichtungen 

herabgeschleudert, wáhrend ich die hohen, aus Ziegeln aufgebauten Fabriks- 

scblotte nirgends eingestürzt sáli; diese blieben fást ganz unbescliádigt. 

Das Meiste litten die Eckzimmer und die Mauern unter den Fenstern, 

wo in einer Entfernung von beiláufig einem halben Meter radial aus- 

strahlende Bisse entstanden sind. 

Solche Gebáude, dérén dicke Mauern mit gutem Mörtel und aus gut 

behauenen Quadersteinen oder Ziegeln erbaut und statt Wölbungen mit 

Holz- oder Eisentraversen versehen waren, wurden am wenigsten beschá- 

digt; aucli dann, wenn sie von besonderer Hőbe waren, erliielten sie höch- 

stens nur starke Sprünge, stürzten aber niclit zusammen. Die gotbisehen 

Gebáude und Scliieferdácber babén ebenfalls viel gelitten. 

An beiliiufig 24 Stationen wurde dér Telegraphenverkebr unterbro- 

cben, wie aucli die unterseeiscbe Iiabelverbindung zwiseben dér Insel 

Corsika und Italien. In dér Nálie von Albissola fand eine Felsabrutscbung 

statt, zufolge welcber dér Eisenbahnverkebr auf kurze Zeit unterbrochen 

wurde. Zwiseben Ospedaletti und Bordigbera entstand oberhalb des Tun- 

nels eine Erdspalte in dér Lángé von beiláufig 10 Metern. An mehreren 

Stellen senkte síeli dér Meeresspiegel und bob síeli nacbher plötzlich, wie 

dies bei Cannes und Antibes beobachtet wurde, wo die Meeresfiáche einen 

Meter tief síeli senkte, um dann zwei, bei Nizza und Bordigbera angeblieb 

einen balben, Meter hoch gehoben zu werden. In dér Nálie von San-Bemo 

sebien mán im Meere einen Strudel wabrgenommen zu babén. In Ospeda¬ 

letti nahmen wir au dér Meeresflácbe gar keine Veránderung walir. Einem 

Nizzaer Correspondenten sebien das Firmament wábrend des Erdbebens roth 

gefárbt zu sein. An dér italieniscb-französischen Grenze entstand im Berge 

Barbonnet eine Spalte und auch das auf jenem gelegene Scbloss erliielt 

einige Centiméter weite Bisse in dér Bichtung von Nord nacli Síid. An sehr 

vielen Orten stürzten die Möbeln um und die Glocken fingén von selbst zu 

láuten an. 

Einige Personen wurden aus dem Bette geworfen, viele fanden 

unter den Trümmern ibren Tód, oder erliielten sebwere Verletzungen, viele 

dér liier weilenden auslándiscben Kranken oder Beconvalescenten büssten 

zufolge dér Aufregung, dem Unwetter oder dér plötzlichen Abreise in 

káltere Gegenden ilire Gesundheit gánzlich ein. Die Yerwundungen waren 

meistens Knochenbrüche am Ivopfe. 

Ein Kapitán, dér am 23. Február von Marseille nacli Genua reiste, 
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verspürte um 6h 30m unter 43° 45' n. B. und 15° 19' ö. L. in kurzen Zeit- 

intervallen zwei beftige Stösse und um 81' einen dritten. 

In dér Náhe von Marseille und auch an anderen Orten entstanden an 

dér Eisdecke dér Elüsse und Seen Sprünge, die Telegraphenstangen wurden 

stark gescliaukelt und die Dráhte zen-issen. 

Bei Varese entstand an einem Berge eine 20 Centiméter breite Spalte 

von bis nun unbestimmter Tiefe, aus dér dichte bitumenreicbe Gase em- 

porstiegen. 

I>as am 23. Február 1887 eingetretene Erdbeben tödtete den amtll- 

lichen Mittheilungen nach im Ganzén 713 und verwundete 538 Menschen. 

6. Zusammenstellung dér Erdbebenerscheinungen. 

Wie bei den meisten Erdbeben, wiederholten sick auch diesmal die 

Erschütterungen öfters. Empfindliche Sismographen babén den folgenden 

Tag 26, grösstentbeils aber nur scbwacbe Stösse verzeiclinet. 

Am 24. Február wurden in ganz Riviéra drei Erdstösse verspürt und zwar 

nach den italienisclien Tagesblattern: 

in Nizza Nacbts 11 11 15 m und 1 h 50 m (Pariser Zeit.) 

« Cannes « 2 « 15 « mehrere schwacbe Erdstösse. 

« Genua Morgens 2 « 10 « Mitt. 12 h 25 m u. 1 h 20 m 

« Turin « 2 « — « 6 h 30 m und nach 12 h 

« Savona Mittags 12 « mehrere schwacbe Stösse. 

Denselben Tag wurde auch in ganz Griechenland ein Erdbeben em- 

pfunden. 

25. Február: 
Genua, Mittags 12h 15m und lh 20m schwache Erschütterungen. 

Forli, Yormitt. llh 55m und Nachmitt.5h 48m wellenförmige Bewegungen. 

Brisighella, zwei schwache wTellenförmige Bewegungen. 

Marseille, Nacbts 12!l 15m; Nachmitt. 2h 10m und 5\ 

Nizza, Yormitt. 5h 15”. 

26. Február: in Savona, Genua, Turin, Forli, Nizza und Alá zwei schwache 

Erdstösse. 

27. Február: in Genua, Mentone, Forli, Vormitt. 4h 15“ schwache Stösse. 

In Süd-Carolina ein keftigeres Erdbeben. Eruption des Aetna. 

1. Marz: Savona, 4h 10m. 

2. « Nizza, Vormitt. 3h schwacher Stoss in SW-licher Richtung. 

4. « in Nizza verzeichnete dér Seismograph 11h 4“ mehrere kleinere Stösse. 

6. « Nizza, Nachmitt. 3h 16“. 

Savona, « 4h 15m. 

7. Marz: Ospedaletti, Vormitt. 4h 20” Erdstossmit darauffolgendem schwa- 

cken Getöse. 
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8.Marz Savona, schwacher Erdstoss. 

11. « an dér ganzen Ligurischen Meeresküste Nachmitt. circa 3h mehrere 

Sekunden ankaltendes Erdbeben, welches an mehreren Orten 

grossen Schaden angericlitet hat. 

Yentimiglia, Nachmitt. 3h 13m. 

Ospedaletti, « 3h. 

Monte-Carlo, zu derselben Zeit im Spielsaal. 

Allassio, 3h 20"'. 

In Verzi-Portio (Sportone) wurden löHauser zerstört, zwei Perso- 

nen getödtet und mehrere verwundet. 

Savona, Nachmitt. 31' 12™ dér grösste Erdstoss seit 24. Február. 

Albenga, 3h 10m starker Stoss. 

Porto-Maurizio, Nizza, Genua, Turin und an mehreren anderen 

Orten zu derselben Zeit eine Erschütterung verspürt. 

12. « Nizza, im Laufe des Tages 12 schwache Erdstösse in NS-licher 

Eichtung. 

13. « Nizza, ein starkerer und mehrere schwache Stösse. 

Yentimiglia, Nachmitt. 3h 30m und 4h mehrere schwache Stösse. 

San-Remo, Abends ein circa 30 Minuten anhaltendes schwaches 

Erdbeben. 

11. (i Nizza, Nachts schwache Erschütterung. 

15. « Ospedaletti, Nachts verspürte ich mehrere schwache Stösse; Vorm. 

llh 17m, llh 52m u. 12h 0om; und noch mehrmals Erscliütterun- 

L’en mit Getöse. 

17. « Ospedaletti Nachts zwisclien 2—3h schwaches Beben. 

20. « Nizza, Nachts zwei Stösse. 

23. « Savona, Morgens schwaches Erdbeben. 

21. « Vénedig, Nachts mehrere schwache Erschütterungen. 

25. « Savona. 

29. « Savona 10h 55'" ziemlich starkes Erdbeben, so auch in Ospedaletti. 

30. « inganz Venezien, Vicenza, Bassano Vormitt. 101' und Nachmitt. 5h 

ziemlich starkes Erdbeben. 

1. April: Cesena, ein schwacher und ein starkerer Stoss. 

Brisighella 3h und Mittags kurzer, heftiger Stoss; Nachmitt. 5h 

abermals zwei Erschütterungen. 

Siracusa, 10u zwei Stösse. 

Forli, Mitt. I 2h l-5m zwei Stösse. 

Faenza, mehrere Erschütterungen. 

2. « Ospedaletti, Nachts lh 15m. 

5. « Modena, 3h 25ra schwaches wellenförmiges Erdbeben. 

6. April: Ospedaletti, Vormitt. 5h 26m und 5h 55m mehrere schwache 

Erschütterungen mit Getöse. 
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Die Erderscliiitterungen wiederholten sich bis Mitte April etwa 80-rnal, 

waren aber zum grössten Theil schwack; die heftigsten wurden am 23. und 

24. Február und am 11. Márz verspürt. 

7. Die das Erdbeben registrirenden Apparate. 

Das Erdbeben wurde am Observatorium zu Moncalieri bei Turin durch 

folgende Instrumeute verzeicbnet: 

1. Avertisseur électrique Denza (Elektrischer Signalapparat vonDenza), 

ein Pendel, das an einen horizontal angebracbten Nagel stösst und dadurch 

die elektrisclie Glocke in Bewegung bringt. 

2. TJAvertisseur á sphére; ein umgekehrtes Pendel, das an einen 

Nagel stösst, welcker bei dér geringsten Berührung herabfallt. 

3. Cavalleri’sches Sismoscope, bestehtaus lOPendeln von verschiedener 

(1-2 bis 0*2 Meter) Lángé. Unter jedem Pendel liegt ein geschwarztes Blatt Pa¬ 

piéi1. Das 80 Cm. lángé Pendel ^ab Zeichnungen vöm grössten Durchschnitt. 

Die auf Seite 208 des ungarischen Textes mitgetheilte Abbildung* 

stellt in natiirlicher Grössedie Yerzeichnungdes GO Cm. lángén Pendels dar. 

Die Pendelbewegungen habén meistens eine O-W. und N-S-liche Bichtung. 

4. Cecclii’scher Sismograph (Sismograph analyseur Cecclii). Dieser 

bestelit aus einem Parallelopiped, dessen jede Seite mit einem geschwárzten 

(0‘4 M. lángén und <H0 M. breiten) Papiéi1 iiberzogen ist. 

Vor dér nach S und W gerichteten Seite ist ein Pendel angebracht, 

das am Papier Zeichen hinterlásst; an dér östlichen Seite befindet sich eine 

elastisclie Spiralfeder, die die vibrirenden Bewegungen verzeicbnet und an 

dér nördlichen Seite zwei Spirálén, die zűr Notirung dér rotirenden Bewe¬ 

gungen dienen. Wenn dér Apparat in Bulié sich befindet, berühren die vier 

Stahlspitzen den unteren Bánd des Papieres; bei dér geringsten Erschütte- 

rung fángt zufolge electrischen Contactes das Parallelopiped zu falién (circa 

40 Sekunden láng) an und die Stifte verrichten das Verzeichnen. Dér Beginn 

des Stosses wird zugleicli auf dér Uhr notirt. 

Das auf Seite 209 des ung. Textes mitgetheilte Diagramm** stellt die 

wahrend des ersten Erdbebens beschriebene Zeichnung des Pendels dar ; 

die Bichtung dér Bewegung war eine wechselnde, anfangs von 0 nach W, 

spáter allmahlig von W nach 0 zu geliend und zwar dreimal nacheinander. 

Mit dem ersten Theile dér Zeichnung fiel dér an dér ligurischen Küste von 

untén erfolgte erste Stoss zusammen, welcker schreckliche Zerstörungen 

angerichtet hat. Diese Periode dauerte 6 Secunden. Dem ersten Stoss folgte 

eine heftige, wellenförmige Bewegung um 6h 22m 6S und ging anfangs von 

* Comptes Rendus, 1887. Nr 21. pag. 1416. 

** Comptes Rendus, 1887. T. CIV. Nro 12. p. 887. 
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W nacli 0, dann von 0 nacli W und scliliesslicli von W nach 0. Diese 

Bewegung war die intensivste; nachher folgten gleichmássige Stösse. 

Die Stösse erreichten ihr Maximum um 6h 22m 6S, 6h 22m 10s und 

6h 22m 4S nacli römischer Zeit; die ganze Erscheinung dauerte 20 Secunden. 

In Monza wurden die Erdbewegungen durch ein Cavalleri’sches Sis- 

moscop verzeichnet. In dér N—10°—O-Richtung zeigte nur das erste Pendel 

schwacbe Bewegungen in dér Bichtung 0—10°—S. 

Das grösste Profil gab das 1,156 Milliméter lángé Pendel. 

In Verona wurden drei 10 M., 3 M. und 1*5 M. lángé Pendel verwen- 

det, die Profile von 15 Mm., 5 Mm. und 3 Mm. verzeichneten. In derűsei¬ 

ben Observatorium befindet sicb aucli ein Sismograpb von Goiran, welcber 

aus einem Haupt- und vier Nebenpendeln mit elektrischem Contact be- 

stelit. Dieser Apparat verzeiclnitte annáherungsweise aucli die Bichtung 

(N—W—S—0) und die Zeit. 

In Vénedig zeigte ein Sismograpb von Cecchi áhnliches Besultat wie 

in Moncalieri. 

In Cecchi’s Observatorium zu Elorenz waren 5 Pendel von ver- 

scbiedener Grösse (6 M. bis 38 Mm.) auígestellt, die hauptsáchlich eine 

NNO-Bicbtung verzeichneten. Den grössten (34*5 Mm.) Aussclilag gab das 

2*2 M. lángé Pendel. Dieser Apparat ist aucli mit einer oscillirenden Spirálé 

verseben, wodurch bei einer siebenfachen Yergrösserung ein 6*3 Mm. grosses 

Profil entstand. In diesem Observatorium befindet sicb auch nocli ein Mi- 

krosismograph von Cecchi mit einer permanenten Begistrirconstruction; 

dieser Apparat verzeicbnete dieselben Resultate wie dér Sismograpb sammt 

approximativer Zeitangabe. 

In dem Observatorium des Herrn Bertelli bei Elorenz verzeicbnete 

ein 2*5 Meter langes selbstregistrirendes Pendel eine 56 Mm. grosse nacli 

N—W—S—0 gerichtete und eine 48 Mm. nacli N—0—S—W gerichtete 

krumme Linie. Daselbst gab dér Isosismometre von Bertelli nur ein unsi- 

cheres Besultat. 

Die Zeitangabe des Erdbebens wurde durcb ebien Bertelli’seben Regi- 

strirapparat und eine Registrirtafel von den Gebrüdern Brassart notirt. 

In dem Observatorium zu San-Lucca bei Bologna fiel dér Nagel vöm 

Avertisseur á spliére de Cecchi lierab und braebte dér Registrirapparat von 

Bertelli die Uhr zum Stelien. Ausser diesen waren liier nocli ein Isosismo- 

meter von Bertelli, Cbronograph von Compagnoli und ein Avertisseur a 

boules numérotóes de M. Bertelli auígestellt; diese waren aber tlieils unthá¬ 

tig, theils aber gaben dieselben bloss eine undeutliclie Zeiehnung, nur dér 

einfacbe Sismograph von Cecchi und ein Mikrosismograph von Bossi regi- 

strirten das Erdbeben am 23. Február. 

In Rom, wo díe Einwohnerscliaft vöm Erdbeben nichts verspürte, 

wurde im Observatorium Rossi’s das Erdbeben durch zwei Apparate, 
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námlick einen Mikrosismograpken von Eossi und einen Protosismograpken 

registrirt. 

In den Observatorien zu Neapel, Isckia und Catania wurde das Erdbe- 

ben nicht verzeicknet; in den anderen zaklreicken kleineren Observatorien 

in Ober-Italien kát inán dasselbe ebenso empfunden und registrirt wie an 

den wielitigeren Stationen. 

Am Bemer Observatorium in dér Schweiz war dér Sismocbronograph 

von Forster in Tliátigkeit, welcker die Uhr um 5U 43m; 5U Ő3m und 81' 30™ 

(Pariser Zeit) zum Steken braclite. 

In Perpignan (Frankreick) wurde durck den einfacken Sismograpk von 

Cecchi ein in OW-licher Ricktung 36 Mm. und NS. 36 Mm. grosses Profil 

verzeicknet. 

In Wilhelmshaven gab dér magnetiscke Registrir-Apparat wákrend des 

Erdbebens folgendes Resultat: Die Nadel dér Lloyd-Waage gerietk zu dieser 

Zeit in Sckwingungen und nádidéin örtliche Ursaclien gánzlich ausgescklos- 

sen waren, denen zufolge diese Sckwingungen entstanden waren, konnte 

mán mit Gewisslieit constatiren, dass dieselben durck die Wirkung des Erd¬ 

bebens in Ober-Italien verursacht wurden. Sckwingungen wurden beobacli- 

tet um 61’ 13m und 6h 27”. Die Nadel dér Lloyd-Waage war nalie zum Meri¬ 

dián gelegen, dalier in einer gimstigen Lage für die von S nack N sicli 

fortpflanzenden Erdbebenwellen. Die Wkkung war bloss eine meckaniscke, 

nackdem Schwingungen, die auf die Declination oder korizontale magnetiscke 

Intensitát zurückzuführen waren, nickt nackgewiesen werden konnten. 

In Köln verzeichnete dér Sismograpk von Lasaulx das Erdbeben um 

6h 4” 54s oder rund 6h 5”. Nackdem Willielmsliaven von Köln um circa 1° 10' 

oder nack Zeitangabe 4*7“ östlick liegt, so wurde das in Köln beobaclitete 

Erdbeben in Wilhelmshaven um 6h 9,6” verspürt und die Erdbebenwellen 

brauckten circa 3,4”, um diese Entfernung von Köln bis Wilhelmshaven 

zurückzulegen. Diese Entfernung betragt circa 300 Ivm., somit war die 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit dér Wellen kiér eine ziemlicli geringe, wenn 

die Zeitangaben richtig waren. 

lm Observatorium zu Kew gab dér Bifilar-Magnetograpk am 23. Fe¬ 

bruár um 5h 40” einen grösseren Pendelausschlag, wie dies die auf Seite 210 

des ungarisclien Textes mitgetkeilte Abbildung zeigt.* Dér Maximalausscklag 

dér Nadel war um 6h 12,6” (Wilkelmskavener Zeit), somit wurde diese Er- 

sckütterung kiér um 0,4” spáter verspürt. 

Wenn wir annekmen, dass die Erdbeben-Wellen vöm Centrum aus- 

gegangen in concentriscken Ivreisen sicli in jeder Ricktung fortphauzten, 

und wenn wir das Centrum irgendwokin nake zu den grajischen Alpen ver- 

legen, so seken wir, dass dér iiber Kew gezogene Kreis nur um ein M eniges 

Natúré, Vol. XXX. Nro. 905, pag. 421. 
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mehr südlich liegt, als dér in Wilhelmskaven, weshalb das Erdbeben dórt nur 

etwas spáter empfunden wurde, als in Wilhelmshaven, wáhrend mán in 

Köln dasselbe viel früher verspürt liatte. 

In Washington verzeichnete dér Sismograph laut des ámtlicben Be- 

ricbtes vöm 23. Február Vorm. 7h 33'“ (áquivalent mit 7h 50m Normákéit) 

das Erdbeben ; die Eortpdlanzungsgeschwindigkeit desselben betrug demnacli 

in einer Stunde 500 engl. Meilen = 800 Km., legte alsó in einer Stunde einen 

etwa eben so grossen Weg zurück, wie dér Orient-Expresszug in 24 Stunden. 

Dieser Angabe nacli hatte das Erdbeben eine Fortpflanzungsgescbwin- 

digkeit von 224 Meter pro Sekunde, demnacli musste die Anfangsgescliwin- 

digkeit, die sieli dann zufolge dér im Wege stelrenden Hindernisse gleich- 

mássig verringerte, eine bedeutend grössere gewesen sein. Tbeils aus dieser 

Berechnung, tbeils aber aus den in dér Riviéra angericliteten Zerstörungen 

können wir mit Siclierheit behaupten, dass sieli dies Erdbeben bei seinem 

Beginne wenigstens mit dem Zweifaclien seiner Mittelgeschwindigkeit fort- 

pflanzte, somit in einer Sekunde 450—500 Meter zurücklegte. 

lm königl. Observatorium zu Greenwich registrirte dér Magnet das 

Erdbeben um 5h 38m, 5h 45m, 7h 40m und 7h 50m (Maii vergl. die Abbildung 

auf S. 211 des ungarischen Textes.)* Die erste Erderschütterung wurde nacli 

den Verzeichnungen dér Observatorien verspürt: 

In Moncalieri 6" ű) 6)111 

« Bologna ... 6« 22« 
« Mailand __ 6« 23« 
« Cremona ... 6« 23« 
« Parma ... ... — 6« 23<i 

« Plaisance ... .... ... ... 6« 23« 
« Nervi (Ligure) ... _ .... 6« 24« 

« Florenz 6« 25« 
n Yelletri (Rom) 6« 26« 

An den nacli dem Erdbeben folgenden Tagén stellte icb ein Pendel 

auf, das aus einem gespitzten und mit einem kleinen Gewichte versebenen 

Bleistift bestand ; die Lángé des Pendels (Fadens) war circa ein Meter; unter 

das Pendel streute icb in Ermangelung feinen Sandes Mebl. Nacbdem das 

in meinem Zimmer aufgestellte Pendel wegen dér durch das Gelien verur- 

sacbten Erschütterungen niclit sehr empfindlicli construirt werden konnte, 

so verzeicbnete es aucli den grössten Tbeil dér Erdbeben nicbt, ausgenom- 

men den am 11. Márz nacli Mittag 3h erfolgten lieftigen Stoss, dér eine 

Linie von 2 Cm. in SO-—WN-liclier Eicbtung im Mehle zurückliess. 

Die von mir aus Scheidemünze erricbteten Sáulchen, so wie die an 

den Zimmerwánden bángenden Bilder wurden von den kleineren Erdstös- 

sen aus ibrer Lage nicht sebr verseimben. 

* Natúré, Vol. XXXV. Nro. 907. pag. 462. 
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Das am 23. Február 1887 stattgehabte Erdbeben.* 

Localzeit Greenwich- Dauer Kntfernung Zeit 
Geschwindikeit 

in Meilen pro 

Nizza 
Zeit in Meilen Minuten Minute 

h m S 

von Nizza 

li m s 

(1) 5 59 0 5 30 °l 55 Sec. 

(2) 6 10 0 5 41 o[ 25 intens. 

(3) 8 30 0 8 1 0 5? 

(4) 11 15 p. m. 22 46 0 10? 

Marseille 

(1) 5 55 0 a. m. 5 33 40 90 Sec. 100 32/3 30 

6 50 0 5 43 40 15 « 100 22/3 37 

Turin 

(1) 6 22 0 5 32 0 100 50 

(2) 6 31 0 5 41 0 100 

(3) 8 53 0 8 3 0 100 50 

Basel 

(1) 6 47 5 34 5 270 4 67 

Paris 

(1) 5 45 0 5 35 30 420 5V2 76 

Greenwich 

5 38 0 20 Sec. 650 8 81 

5 45 0 650 4? 160? 

6 0 0 

7 40 0 

7 50 0 

Das normale Maass dér Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Erdbebens 

betrug nach Prestwich’s Geologie 

im Jahre 1857 bei dem Erdbeben zu Neapel ... ... 9 engl. M. p. Sec. 

« « 1843 « n « in den Yereinigt. St. 32 « « « « 

« « 1869 « « « Cachar (Indien) 83 « « « « 

Wo sich das Centrum des Erdbebens befand und wie weit sicli seine 

Grenze oder sein Verbreitungsgebiet erstreckte, wird Aufgabe dér spáteren 

eingebenderen Nachforschungen sein. 

8. Versuch einer Erklárung des Erdbebens. 

Sowohl Laien, wie auch Fachmiinner versuchten die Erdbebenersckei- 

nung von Oberitalien zu erklaren. Falb meint, dass die gliilienden Wellen im 

Natúré 1887 Vol. XXXVI. Nr. 9S20. 
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Erdinneren an die feste Erdkruste gescblagen wurden; Flammarion behaup- 

tet, dass das Meerwasser zu den ungemein beissen Sehichten irn Erdinnern 

vordrang und ware die biedurch entstandene Dampfexplosion die Ursa- 

che des Erdbebens gewesen; andere empíablen sogar, mán möge, um ferne- 

ren Erscbütterungen vorzubeugen, den Vesuv mit Mellinit auseinderspren- 

gen und dadurch die eine grosse Expansivkraft habenden Gase im Erdinnern 

íréi machen. 

Mán glaubt, dass dér Ausgangspunkt des Erdbebens bei Porto Mau- 

rizio in einem Punkte unter dem Meere zu suchen sei, andere hingegen 

behaupten, dass sicb das Epicentrum bei Savona beíinde. 

Allé diese Folgerungen sind vorzeitig, entbebren jeder sicheren Basis 

und sind daber nur Hypotbesen. 

Manche Erdbeben stehen mit dér vulkanischen Eruption in engem 

Zusammenhange, bei den meisten ist dies aber nicht dér Fali. Dass dies in 

Oberitalien stattgebabte Erdbeben keines vulkanischen Ursprunges ist, 

beweist scbon seine grosse Yerbreitung, weshalb sein Ausgangspunkt 

sicherlich nicht in cinem Punkte, sondern in einer grösseren und langeren 

Fláche zu suchen ist. 

Nacli den Beobachtungen des Proíessors Heim in Zürich und Anderer 

besteht die wahrscheinlichste Ursache dér meisten Erdbeben in dér zuíolge 

dér Abkühlung dér Erde erfolgten langsamen Erhebung, Senkung und 

Zusammenziehung dér Erdkruste. 

•Jener Umstand, dass die gegenseitige Stellung des Mondes und dér 

Sonne, namlich die Anziehungskraft dieser auf die Erdbeben einen Einfluss 

ausübt, scheint gewiss zu sein, nur wird biedurch die FALB’sche Theorie bei 

Weitem nicht bekraftigt. 

Nach den Untersuchungen und Forschungen von W. Thomson erlei- 

det die feste Erdkruste zuíolge dér periodisch sich ándernden Anziehungs¬ 

kraft des Mondes eine Gestaltveránderung und zwar würde diese Gestaltverán- 

derung — wie beim Meere die Ebbe und Fluth — auch dann stattfinden, 

wenn die Erde aus Stalil oder Glas bestande, aber in geringeren Dimensionen. 

Somit oscillirt die ganze Erdoberílache ebenso wie, das Meer, wenn. 

auch nur in kleinerem Grade und in diesen periodisch auítretenden, von 

dér Stellung des Mondes und dér Sonne abhangigen Veránderungen finden 

wir einen Factor, welcher die Faltenbildungen dér Erdkruste begünstigt, die 

Expansivkraft und die Zerklüftungen hervorbringt und bei den übrigens 

unregelmassig auítretenden Erdbeben eine gewisse Regeimassigkeit zu 

Standé bringt. 

Deshalb erscheint die Behauptung tlieilweise begnindet, dass zu jener 

Zeit, wenn dér Mond und die Sonne im Perigáum (Erdnáhe) stehen, liaufiger 

Erdbeben zu erwarten sind, als wenn sich diese Himmelskörper im Apo- 

gaum (Erdfeme) befinden. 
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NEUERE GEOLOGISCHE ENTDECKIJNGEN IM NORDÖSTLICHEN 

BORNEO. 

Yon 

Dr. Th. Posewitz. 

Die nordöstlicke Spitze Borneo’s vöm Sipitok-Flusse an dér Westküste 

bis zum Sibuco-Strome im Osten (5° n. B. resp. 4° n. B.), früker zu den 

Sultanaten Brunei und Sulu geliörend, umfasst seit Beginn dér acbtziger 

Jakre das ungefahr 30,000 G e. Meilen gi-osse Territórium dér ('British 

Nortk Borneo company», gewöknlick unter dem Namen «Sábák» bekannt. 

Bis zűr Besitzergreifung dieses Landes seitens dér engliscken Handels- 

gesellsckaft war das Innere desselben gánzlick unbekannt, und auf den 

geograpkiscken Karten waren meist nur die Küsteulinien — diese z. Tk. 

auck unvollstandig —, die Mündungen grösserer Fiüsse, und die von dér 

See aus gesehenen und bestimmten Gebirge eingezeicknet. 

Seit Beginn dér acbtziger .Jakre anderte sick aber binnen Kurzem die 

Sachlage. Eine Beibe kühner Manner im Dienste dér Gesellsckaft stekend, 

durchkreuzten in verschiedenen Biclitungen die neuerworbene Besitzung, 

und so ist schon keute das ganze Territórium — mit Ausnahme dér südkcken, 

nock unerforsckten Dent Province — in geograpkischer Beziekung im Allge- 

meinen gut bekannt. 

Was die geologiscken Errungensckaften diesel* meisten Beisen betrifft, 

so sind sie zwar gering, da die Mekrzakl dér Beisenden Civilbeamte und 

keine Faclimánner waren : aber immerkin sind ikre geologiscken Angaben 

sehr dankenswertk, da sie einnocb völlig unbekanntes Land betreffen. 

Unter den Forschungsreisenden nimmt in dér jüngsten Zeit in geologi- 

scher Beziekung die erste Stelle Frank Hatton ein, dér als «mineral explorer» 

für die Gesellsckaft engagirt wurde. 

Nacli Beendigung seiner fachmánniscken Studien reiste er 1881 nack 

Borneo, urn seine Stellung einzunekmen; dock sckon zwei Jakre spater ver- 

wundete er sick tödtkch durch zufálliges Losgeken seines Gewehres und 

starb 1 883 im dreiundzwanzigsten Lebensjalire. 

Seine kinterlassenen geologiscken Notizen sind von grossem Wertke, 

da sie uns ein geologisclies Bild in allgemeinsten Zugén dieses Tkeiles von 

Borneo gébén und beweisen, dass dér geologisclie Bau diesel* grossen Insel im 

Ganzén und Grossen derselbe sei. 

Bekanntlick befmdet sick das köckste Gebirge Borneo’s, dér 13,688' 
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hőbe Kina-balu in dér nordöstlic-hen Inselspitze, umgeben von Nebenketten 

bis 8000' Höhe. Hier fiúdén sicli alt-eruptive Gesteine wie Gránit, Syenit, 

Grünstein, theils anstehend, theils als Gerölle in den Flussbetten. Diese sind 

umgeben von einer krystallinischen Schieferzone. SSO-lich vöm Kina-balu 

im Labuk-Flussbette fand Hatton Glimmerschiefer und Quarzite in Geröllen 

und weiter stromaufwárts zeigte sich anstehend ein mit Quarzgángen durch- 

setzter grauer Schiefer (alté Schieferformation ! ?) * Nördlich vöm Kina-balu 

wiesen die Marudu-Flussgerölle ebenfalls auf das Vorkommen von krystal¬ 

linischen Schiefergesteinen hin, so wie auf die mit Pyrit-führenden Quarz¬ 

gángen durchsetzte alté Schieferformation. 

Auch die «Serpentinformation»** findet mán hier entwickelt; sóim 

Benkoka-Distrikt (südlich und südöstlich von dér Marudu-Bai), woselbst ein 

Hügelzüg mit dem Hauptgipfel Mentaposa aus diesem Gesteine bésteht; 

ferner am mittleren Laufe des Labuk-Flusses, wo derselbe Serpentin, oft 

von Quarzgángen durc-hsetzt, ansteht. Hier enthált er auch Botheisenlager, 

(gleicli dem Vorkommen im Tanah-Laut, südliches Borneo.) 

Sehr bemerkenswerth ist es, dass in diesem Theile Borneo’s eine bisher 

noch unbekannte Formation vorzukommen scheint, álter als Tertiár und 

jünger als Devon. Bis in die letzte Zeit kannte mán námlich in Borneo 

keine Sedimentárformation vöm Devon angefangen bis zum Eocán. Erst vor 

Kurzem wurde in West-Borneo die Kreideformation nachgewiesen. Auch auf 

den übrigen Inseln dér malayischen Inselwelt kennt mán bisjetzt ausser dér 

Devon- und Tertiárformation, blos von Sumatra und Timor Gesteine zum 

Kohlenkalk gehörend. Möglich, dass die neue Formation in Nordost-Borneo 

auch ein álinliches Altér besitzt. 

Hatton fand diese Formation in vier verschiedenen Gegenden: an dér 

nordwestlichen Küste vöm Cap Kaliga bis Cap Sampangmangio; im oberen 

Maruduflussgebiete nördlich vöm Kina-balu; im unteren Laufe des Kina- 

batanganstromes: und im oberen Labuktiussgebiete (SSO von Kina-balu). 

Von dér letzteren Gegend sagt er selbst: mán befinde sich auf s neue in 

einer Sandsteinformation aber viel álteren Alters als die Sandsteinformation 

(Tertiár) nahe dér Küste, die viel jünger ist. 

Diese ii alté Sandsteinformation» wechsellagert vielorts mit Kalksteinen. 

Die Sandsteine selbst sind viel weniger eisenliáltig als die jüngeren; 

aber besonders zeichnen sich die «álteren Ivalke» aus und lassen sich nic-ht 

unschwér von den jüngeren (tertiáren) Korallenriffen unterscheiden. 

Die harten, blaulichen Ivalke sind von Pyrit- und stellenweise auch 

* Scheint nach den neuesten Untersuchungen devonischen Alters zu sein. 

** Das Altér dér Serpentine und daruit vorkommenden Gabbro’s ist auf Bor¬ 

neo noch nicht festgestellt. (Auf Sumatra sind sie jünger als die Kohlenkalkforma- 

tion) NO-Borneo dürfte dér Őrt sein, um dies klar zu légén. 
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Kupferkies-führenden Quarzgángen durchsetzt. Kupferkies ersclieint zuweilen 

aucli eingesprengt im Kaik selbst. Die Kaiké sind alsó erzführend, im 

Gegensatze zu den tertiáren Korallenriffen. Ferner wechsellagern sie stellen- 

weise mit grünlichen imd röthlichen, gut spaltbaren Schiefern. 

Dér Sandstein lágert ilmen auf oder weclisellagert mit ihnen. Gewölm- 

lich zeigen diese Schichten ein mehr weniger starkes Fallen. 

Diese Kaiké und Sandsteine zeigen alsó eine abweichende petrogra- 

phische Zusammensetzung, und müssen deswegen von den Tertiárgesteinen 

getrennt werden. 

Yersteinerungen wurdennoch niclit in ihnen nachgewiesen, so dass ihr 

Altér nöcli unbestimmt ist. 

Die Tertiárformation (Eocán), von Hatton als Küstensandsteinforma- 

tion bézeichnet, erstreekt sich lángs dér nordwestlicken Kiiste von dér Insel 

Labuan bis Gap Kal’ga, umsáumt als Hügelland die Marudu-Bai, zeigt sich 

aucli mehrorts an dér nordöstlichen Kiiste und tritt máchtig entwickelt im 

oberen Kinabatangan-Stromgebiete auf, hier auch Kohlén fülirend. 

In den Hauptcharakteren stimmt sie überein mit dem Eocán im 

übrigen Borneo und ist deswegen leicht erkenntlich. 

Die eisenscliüssigen, feinkörnige Kohlé führenden Sandsteine wechsel- 

lagern mit Schieferthonen; letztere enthalten stellenweise Láger von Thon- 

eisensteinknollen. Jünger als diese sind die Korallenriffe, z. Th. bis zum 

Meeresstrande hintretend. 

Auch junr/tertiáre Schichten fehlen niclit. Am Kinabatangan-Strome, 

unterhalb dér Quamutflussmündung sind in dér flachhügeligen Gegend 

jungalterige.Kolilenschmitze enthaltende Sandsteine, anstehend, dasLiegende 

des Diluviums bildend und die Eocán-Schichten überlagernd. 

Ziemlicli verbreitet scheint das Diluvium zu sein. Oestlich vöm Ivino- 

ram-Flusse erstreekt sich einweites «Tafelland», bestehend aus altén Fluss- 

geröllen: Conglomeratbánke aus,plutonischen und metamorphischen Geschie- 

ben durch ein kieseliges Bindemittel verbunden. Denselben Charakter zeigt 

die Kinabatangan-Stromebene im mittleren Laufe und die Danao-Ebene 

südlich und südöstlich von Kinabalu. Ueberall erscheint dasselbe Conglomerat, 

von Hatton auch Kinoram-Conglomerat genannt. 

AlluvialbiLdxmgen. Sumpíige Niederungen íinden sich im untern 

Laufe eines jeden Flusses, besonders entwickelt bei den Flüssen Sugut 

Lábuk und Kinabatangan. Letzterer Strom bildet mit seinen drei Haupt- 

mündungsarmen ein 40—50 e. Meilen breites und 20 e. Meilen langes 

sumpfiges Delta von vielen Nebenarmen durchschnitten. Die Wirkungen dér 

Ebbe und Fluth maciién sich im letzteren Strorne und im Labuk-Flusse 

20 e. Meilen landeinwárts bemerkbar. 

Aber auch im Inneni des Landes íinden sich grosse Moráste ; so breiten 

sich südlich vöm Kinabatanganstrome an zwei Orten ausgedelinte Sümpfe 

[98] 



GEOLOGISCHES von nordost-borneo. 319 

aus, welche z. B. Hatton verhinderten, von diesem Stromgebiete zum benach- 

barten Segamah-Flusse vorzudringen. 

Was die nutzbaren Mineralien in Sabah betrifft, so kann nur dasselbe 

gesagt werden, wie vöm grössten Theile desübrigen Borneo. Mán liegte grosso 

Hoffnungen, reielae Minerallager anzutreffen; aber die Untersuchungen führ- 

ten meist zu einem negativen Piesultate. 

Nacli Antimonerzcn schürfte Hatton inden Marudu- und Labuk-Fluss- 

gebieten, ohne indessen die geringste Spur davon zu finden; obwohl nacli Aus- 

sage dér Eingeborenen diese Gegenden das Erz enthalten sollten. 

Die Untersuchungen nacli Kupfererzen nahmen viele Monate in An- 

spruch. 

lm Kinoram-Flussgebiete (NNO vöm Kina-balu) wurden die Kupfer- 

und Schwefelkies führenden Kaiké angetrolién, docli nicht in abbauwürdi- 

ger Menge. 

GroZdlager fand Hatton nicht. Nur spater wurden welche im Sega- 

mali-Flussgebiete nachgewiesen ; oh in abbauwürdiger Menge, ist nocli nicht 

bekannt. 

Eine Bohrung naclr Petroleum geschah am Sekuati-Flusse, bei welclier 

Gelegenheit auch Kohlén — ahnlich den Labuankohlen — in dér Tiefe ge- 

funden wurden. 

Ueberliaupt scheint es, dass — wenigstens bis jetzt — die Kohlén das 

einzige nutzbare Mineral in abbauwürdiger Menge im Territórium dér B. N. 

B. C. seien, dass aber die Schiirfungen darnach blos erst den Anfang genom- 

men habén. Ein reiches Kolilenfeld fand Hatton im obern Laufe des Kina- 

batangan-Stromes oberhalb Pinungah, woselbst mehrorts in den Flussein- 

sclmitten Kohlenflötze zu Tagé treten. 

Wir finden alsó aucli im nordöstlichen Borneo die namlichen geolo- 

gischen Verhaltnisse, wie im übrigen Theile dér grossen Sundainsel; nur 

tritt liier eine neue bisher unbekannte paláozoisclie Formation wie es 

den Anschein hat, carbonischen Alters auf, die besonders in dér untern 

Abtheilung als Kohlenkalk entwickelt ist. 

Ein Vulkán in Borneo. 

In dér jüngsten Zeit entdeckte dér indische Montaningenieur van 

Schelle zufallig beim Schürfen nach Zinnerz einen klemen Vulkán in West- 

Borneo. Aufgefundene kleine verwitterte Gerölle eines vnlkanischen Gestei- 

nes führten ihn dazu. 

Diese Entdeckung ist um so interessanter, als mán bisher überhaupt 

noch keine jiositiven Beweise dér Existenz von Vulkánén in Borneo ge- 

liabt liatte. 
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Weder Berichte von Reisenden und Beamten, noc-h Eingeborene 

wussten von etwaigen Eruptionen seit historischer Zeit zu erzáhlen. 

Nur vöm 13-698' hőben Kina-balu (= chinesisches Weib) in Nordost- 

Borneo war es nicht ganz sicher, ob mán ihn nicht für einen Vulkán hal¬ 

tén sollte. 

Junghuhn (Java II. p. 851) erwáhnt wohl aucli diesen Berg bei Auf- 

zahlung dér Vulkáné im indischen Archipel, bemerkt aber auch zugleich, 

dass dér Kina-balu nach den vorhandenen Zeichnungen kein Kegelberg zu 

sein scheine. Spenser St. John, dér den höchsten Gipfel 1858 bestieg, er- 

wahnt, sein Gipfel bestelie aus syenitiscliem Gránit. (Journal of the r. geogr. 

soc. of London 1862 p. 221) und anliches bemerkt Bove (Cosmos di Guido 

Cora Vol. III. p. 292). 

Auch die Abbildungen des Kina-balu bei St. John, Bove und Hatton 

zeigen die Gestalt eines Tafelberges; so dass dieser Berg nicht als Vulkán 

anzusehen ist. 

So ist denn dér durch van Sc-helle entdeckte kleine Vulkán Melabu dér 

erste bis jetzt bekannte in ganz Borneo.* 

Seine Lage ist westlich vöm Bawang-Gebirge (Distrikt Montrado) 

ungefáhr 65 Km. von dér See entfernt. Die Hőbe des Vulkans vöm Fusse 

des Mantels gereclmet ist 75 Meter. Die Fönn ist die eines abgestumpften 

Kegels und dér llache Gipfel zeigt kein Anzeichen mehr eines friiher bestan- 

denen Kraters. 

Die Neigung des Mantels ist 15—16° am Fusse und steigt bis 27° in 

dér Nahe des Gipfels. Dér Umfang des Mantels ist mit geringer Ausnakme 

in SO ganz kreisförmig mit einem Radius von 1050 Meter. In demselben 

treten in W und S einige trichterförmige Vertiefungen auf, zumeist von 

wenigen Meter Umfang und Tiefe ; und nur eine im Süden reicht bis 64 Meter 

Tiefe. Hier befindet sich auch eine vöm Gipfel bis zum Fusse sicli hinzie- 

hende tiefe Kluft. 

Dér Vulkán liegt imGebiete dér «alten Schieferformation» devonischen 

Alters aus Thon- und Felsitschiefern, sowie Quarzsandsteinen bestehend. Letz- 

tere durchsetzt in unmittelbarer Nálie des Vulkans gangförmig ein fein- 

körniger Gránit. 

Die Devonschichtcn sind hier, wie im übrigen Gebiete stark verworfen. 

Das allgemeine Streichen ist OW, Fallen nach N oder S mit wechselndem 

Fallwinkel. Die Störung dér Lagerung ging dér Vulkanbildung voraus. 

Dér Vulkán lieferte als Eruptionsprodukt blos ein und dieselbe Varietat 

eines grauen Hornblendeandesites. 

Mán beobachtet aus dem Kráter und seitlings hervorgebroclaene La- 

vaströme, z. Th.schichtenweise Ablagerungund Fluidalstruktur zeigend. Diese 

leli folge im allgemeinen dér Beschreibnng van Schelle s. 
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treten jedoch sehr zurück gégén die losen so wie Auswürflinge, vulkanischer 

Sancl Lapilli und Bőmben; letztere von Nuss- bis Kinderkopfgrösse, ersterer 

meist in einen eisenschüssigen Tkon umgewandelt. 

Wahrscheinlich hatte dér Vulkán ursprünglicli eine betráchtlichere 

Hőbe und entstand dér jetzige flache Gipfel dureh Einstürzen des Kraters. 

Ueber das Altér des Vulkans kann mán nichts aussagen, dajüngere 

Sedimentarlagen feblen. 

Ein ahnliebes Verbalten findet mán aucb bei einigen Vulkánén in 

West-Sumatra. Die Hornblendeandesitvulkane Gunong tiga und Batu, 

Beragung, so wie die Basalt-Vulkáné Atar, Kulitmanis, Bükit duwa und 

Tanab Garam sind Miniatűr-Vulkáné und habén áltere Scbicbten dureh - 

brochen; so treten die Vulkáné Atar und Kulitmanis zwischen Syenit-Grá¬ 

nit auf. Ueber dérén Altér ist mán nicht ganz im Klaren, und Verbeek záblt 

sie zum -Jungmiocán oder Pliocán (s. topogr. geol. beschryving van een 

gedeelte van Sumatras West Kust door R. D. M. Verbeek p. 369). 

Zu erwáhnen ist noeh, dass van Scbelle in dér Náhe des nocb unbe- 

kannten Bajang-Gebirges auch Basaltströme auffand, so dass die Entdeckung 

aucb anderer Vulkáné im westlicben Borneo nocb zu gewártigen ist. 

BEITRAG ZIJR KENNTNISS DÉR ERZLAGERSTATTEN BOSNIENS. 

(Im Auftrage des k. und k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von Brúnó 

Waltér, k. und k. Oberbergrat. Herausgegeben von dér Landesregierung für Bos- 

nien und die Herzegovina 1887, Druck dér Landesdruckerei in Serajevo.) 

Sowohl dér wissensclial'tliclie Forscher, sowie dér practische Bergmann müs- 

sen dér Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina volle Annerkennung 

zollen für die Initiative, dieses Werk im Interessé dér Hebung des Erzbergbaues in 

den occupirten Lándern geschaffen zu babén. Dem bewáhrten Kenner bosnisclier 

Bergbauverbáltnisse, Oberbergrat Brúnó Walter, dem früberen Director dér 

«Bosnia»-Gewerkscliaft, bel die elirende Aufgabe zu, das Bucii mit obigem Titel zu 

schreiben, undlobt das Werk seinen Meister; denn beide, Tlieorie und Praxis tínden 

darin die nötige Orientirung über ein uraltes, zum Teil schon in Vergessenlieit 

geratenes Féld montanistischer Tbátigkeit. Die dem Werke beigeschlossene geo- 

logisclie Lagerstáttenkarte im Maasse von 1 : 300,000, auf welcher die geologiseben 

Verbiiltnisse nacli den Aufnahmen dér k. k. geologiseben Reicbsanstalt eingezeicli- 

net ersebeinen, gab die Basis, auf welcher die bergmánnischen Resultate durcli 

Oberbergrat Brúnó Walter eingetragen wurden. Mit Hilfe des 222 Seiten 

betragenden Textes gewinnen wir ein übersicbtliches Bild iiber die Vergangenbeit, 

Gegenwart und Zukunft dieses interessanten Bergbaugebietes. Die objective Scbil- 

derung dér Entwickelungsfáliigkeit dieses und jenes Bergbaues gibt scbliesslich 

dem sich etwa engagiren wollenden Capital verlássliche Daten an die Hand, auf 
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. [1011 21 
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Grund welcher so manclier dieser brach liegenden Mineralschatze einerlucrativen 

Gewinnung zugeführt werden könnte. 

Die Mannigfaltigkeit dieses Erzvorkommens und die Art und Weise dér 

Aufarbeitung des vorliandenen und neuerdings an Old und Stelle gesammelten 

Datenmateriales illustrirt am besten das Inhaltsverzeicbniss. 

Verfasser theilt nacb derűseiben die Erzlagerstatten Bosniens in folgende 

Gruppén: 

1. Sedimentare Erzlagerstatten (Spatheisensteine, Eisenglanz, Braun- und 

Rotheisensteine, Scliwefel und Kupferkiese, Manganerze in dér Triasformation und 

im Flyscli). 

2. Trümmerlagerstátten (Goldwaschereien und Manganerze.) 

3. Hoklraumausfüllungen: 

a) Echte Gangé im massigen Gestein. (Silberbergbau zu Szebrenica und die 

altén Goldbergbaue an dér Vratnica planina etc.) 

b) Echte Gangé im schiefrigen Gestein. (Antimonbergbau zu Cemernica bei 

Fojnica.) 

í. Ausfüllung von Rissen und Spalten geringer Ausdeknung. Secundár- 

trümmer. (Silberhaltige Falilerze, Quecksilbererze und Bleisilber.) 

5. Metamorphisclie Erze. (Chromerze in den Serpentinen.) 

Die Darstellung dér einzelnen Erzlagerstatten auf dér Karte geschah in dér 

Weise, dass die Verbreitung derselben dem Streichen nacli möglichst zum Aus- 

druek gelangte ; bei den weitkin sich erstreckenden Erzlagerstatten wurden nach 

Möglichkeit auch die Machtigkeiten derselben im Maasstabe eingetragen. 

Naclidem die geologisch-bergmánnischen Daten in jener Formation einge¬ 

tragen ersckeinen, dér sie angehören, wurde ein Bild geschaffen, dass den Werth 

dér geologischen Formation bezüglicli ihrer Erzfükrung in die Augen sprin- 

gen lásst. 

Dér ergánzende Text enthalt bei jedemBergbau ausser den typographischen, 

geschiclitlichen und montangeologischen Daten auch beachtenswerte Winke für den 

px-actiscken Bei-gmann, was den Wert des Buches auch in nationalöconomisclier 

Riclitung bedeutend liebt und wodurch das Intei’esse eines grösseren Leserkreises 

geweckt erscheint. 

A. Gezell. 
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LITERATUR. 

(5.) Taschenbuch für Ausflüge (Kirándulók zsebkönyve). Amveisung zum 

Sammeln mineralogischer und geologisclier Objecte, zűr Höhenmes- 

sung, zűr Anlage zoologisclier und botanisclier Sammlungen und Aus- 

führung von Beobachtungen. 8°, VIII und 200 S. mit 70 Abb. herausg. 

v. d. kgl. ung. naturwiss. Gesellschaft. Budapest 1888. [Ungarisch.-] 

Die kgl. ung. naturw. Gesellschaft hat mit dér Herausgabe dieses netten 

Touristenbuches wieder ein glánzendes Zeugniss ihrer rastloseu Thatigkeit gégé¬ 

ben. Das Bucii wird in Vielen die Lust zum Sammeln naturwissenschaftlicher 

Objecte rege maciién und dabei dureli seine trefflichen Anweisungen die láng 

entbehrte Unterstützung bieten. Uns interessiren liier in erster Reilie die Instruc- 

tionen Ludwig Bodola’s zűr Messung von Hölien. Er besclireibt den Zusammen- 

liang zwischen Luftdruck und Meereshöhe, die bekannten Messinstrumente und 

fügt dem praktisclie Tabellen bei, die es dem Beobachter ermögliclien, am Be- 

obachtungsorte selbst das Resultat dér Messung in wenigen Minuten auszureclinen. 

Viel umfangreicher ist die von Dr. Franz Schafarzik verfasste Instruction, 

die bei fleissigem Gebrauclie und pünktlicher Befolgung aus dem einfaclien Tou- 

risten wenn auch keinen wissenschaftlichen Fachgeologen, aber dennocli einen 

scharfsehenden Beobachter zu erzielien vermag. 

Schafaezik theilt seine Instruction in zelm Capitel. lm ersten gibt er die 

Amveisung zűr Orientirung am Beobachtungsorte mit Hilfe dér Landkarte, Mag- 

netnadel, Barométer oder Short und Mason’s Aneroidbarometer. lm zweiten Capi¬ 

tel besclireibt dér Verf. die zum Sammeln dienenden Instrumente und Werkzeuge ; 

so die Taschenuhr, Thermometer, Hammer u. s. w., worauf er im dritten Capitel 

allgemeine Rathschlage ertlieilt, die dér Tourist bezüglich dér Kleidnng, Kost, 

Unterkunft, Excursionsprogramm u. s. w. wolil zu beherzigen hat. 

Das vierte und fünfte Capitel bringen die mineralogische und petrogra- 

phische Terminologie, welche trotz ihrer Knapplieit an Prácision des Ausdruckes 

nichts zu wünsclien übrig lasst. Dasselbe Lob gebülirt den folgenden Capiteln 

von den geologischen Fór mén und dér stratigráphischen Reihenfolge dér Gesteine» 

sowie von den geologischen Aufnahmen und Profilén. Eines dér interessantesten 

und lehrreichsten Capitel ist das neunte, in welchem dér Autor iiber die Meteor- 

fálle, Erdbeben und liydrologischen Verhaltnisse spricht; besonders bezüglich dér 

letzteren eifert er zűr Beobachtung dér Grundwasser unseres Tieflandes an. Das 

Steigen dieser Wiisser, ilir Zusammenliang mit dér Hölie des Wasserspiegels in 

den Brunnen, das Versickern des Flusswassers, das gegenseitige Verlialtniss dér 

benachbarten Wassergebiete, dér Salzgelialt dér Grundwasser: all dies sind Fra- 

gen, die allgemeines wissenscliaftliches und praktisches Interessé zugleich habén. 

Dieses Capitel erganzt eine Instruction Alex. Ivalecsinszky’s, nach welcher dér 

Hártegrad des Wassers bestimmbar ist. lm Sclilusscapitel zalilt dér Verf. allé jene 
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öfíentlichen Anstalten auf, in dérén Wirknngskreis ancb die Mineralogie und 

Geologie falit und die gleichzeitig im Besitze liieker bezüglicher Sammlungen 

sind. Wenn wir all dem nur nocb das binzufügen wollen, dass die Arbeit unseres 

geebrten Mitgliedes in jeder Hinsicht als mustergiltig betracbtet werden kann, so 

wollen wir nocb den Wunsch aussprechen, dass die, wie zu erwarten, in kurzer 

Zeit erscheinende zweite Auflage auch die palaontologische Terminologie in jenem 

Maasse berücksiclitige, als die Wichtigkeit derselben für die Stratigrapbie dies als 

unumgánglich notliwendig macht. Dr. J. Pethő. 

(6.) Demeter Petrovits : 1. Ueber die Morastteiche bei Zombor. (Termé¬ 

szettud. Közi. 1883. XY. Bánd 171. Heft Seite 457—474.) 2. Ueber 

die Morastteiche dér Bácska. (Ibidem 1887. XIX. Bánd 218. Heft. p. 

398—407. Beide Abhandlungen blos ungarisch.]) 

Vor allém andern bespricbt Verf. die hydrograpbiseben Verbáltnisse jenes 

Tbeiles des ungariseben Alföld, welcber zwischen dér Tbeiss und dér Donau gele- 

gen ist und weist bierauf auf Grund ebemiseber Untersucliungen nacb, dass die 

meisten abtiusslosen Wasseransammlungen des unteren Pester, sowie des Bácskaer 

Comitates mebr-weniger sodabiiltig sind. lm Folgenden gébén wir die Liste dér 

von Petrovits untersucbten Teicliwásser, ergánzt durch die in dér Literatur 

bereits vorhandenen Analysen : 
Spee. Gew. In 1 Liter Wasser sind 

enthalten: 
íixe 

15-5° C. Nas COa NaCl Bestand- 
theile 

1-0064 3-1209 P2408 5-237 

1-002 1-2303 0-5724 2-2153 

1-0065 3-4476 0-9536 6-52 

1-0020 2-1746 0-3978 2-84 

1-0021 — 0-3978 2-62 

1-0050 1-6960 0-7546 3-76 

1-0060 3-6598 P3572 6-38 

1-0009 0-5039 0-3276 P36 

— — 0-1989 1-02 

1-976 1-893 6-276 

Palicser Teich bei Szabadka (Molnár 1856) 

« « « « (K. Hauer 1856) 20°C. 

Ivanacska Bara bei Zombor (Petrovits 1885 im 

Herbste — ... ... ... .... ... ___ ... 

Weisser Teicb bei Zombor | Petrovits 

Neues Bad bei Nemes Miletics { 1885 _ _ 

Kerékteicb bei Bajsa Petr. 1886 im Herbst 

Dévény b. Gyurgyevo Petr. 1885 « « _ _ 

Kopovo bei Zsabya Petr. « « « 

Belilo « « Petr. « « « ... ... — 

Buszanda bei Melencze im Banate (Schneider 1866) — 

Halasteich bei Halas 1886 im Frühjabre .. ... — 0-9282 0-1895 1-14 

Aus8erdem wies Petrovits in einigen Teicben aucb das Glaubersalz nacb und 

bestimmte quantitativ die Scliwefelsaure. Wálirend Molnár im Teiclie bei Palics in 

einem Liter Wasser blos... — ... ... ... ... 0-051 Gr. SOJ und 

Hauer ... ... ... ... ... ... .. ... ... 0-0539 « «gefunden habén, 

bestimmte Petrovits in dér Ivanacska Bara ... 0-789 « « 

im Dévény-Teiche _ ... _ — ... ... 0-127 « « 

Schneider dagegen in dér Buszanda ... . . 1*133 « « 

Bezüglicb dér Entstekung dér Soda und dér geol. Verbáltnisse des in Bede 

stebenden Tbeiles des Alföld knüpft Bef. einige kritische Bemerkungen an. 
Dr. Franz Schafarzik. 
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(7.) Jákob Szilasi: Analyse des Plattensee-Wassers. (Math. és Termtud. 

Értesítő, lierausgegeben von dér ungarischen Akademie dér Wissen- 

schaften 1887 April V. Bánd 7. Heft. p. 200. [Ungarisch.] Matb. und 

Naturwissenscbaftlicbe Bericbte aus Ungarn Bd. Y. pag. 32. [Deutscb.]) 

Szilasi ist dér Meinimg, zuerst das Plattensee-Wasser imtersucht zu liaben, 

doch weist Ref. nach, dass seine Analyse eigentlicli die dritte ist, da wir sowobl 

vöm Chemiker Sigmund (1837), als aucli vöm Prof. Preysz (1863) quantitative 

Analysen besitzen. Ref. stellte dieselben vergleicbsweise zusammen: 

In 1000 Gew.-Tb. Wasser befinden sicb : 

1. ± 3. 
Sigmund 1837 Preysz 18ö3 Szilasi 1887 

Na„ 00.. ... ... ... ... — ' 0 05617 — 
Ca C03 ... ... ... ... ... 0-0306 0-06820 0-0988 
Mg C03 ... ... ... ... ... Spuren 0-10794 0-1445 
Fe CO, ... ... ... ... ... 0-0007 — — 
Na., S04 ... ... ... ... ... 00319 — 0-0388 
K SO, ... ... ... ... — 0-00977 0-0224 
Ca ÖO, ... ... ... — 0-0038 0-0075 
Mg S04 . ... ... — 0-06384 — 
Na Cl . ... ... ... 0-0013 — 0-0142 
Mg Cl2 ... ... . .. ... — 0-01367 — 
Na öiO, ... ... — — 0-0102 
aí.;o:t. - ... ... ... 0-0058 — — 
AlJO, + Fe„0. _. ... — 0-00070 — 

SiÖ, ... ... ... ... ... — 0-01784 — 

Org. Substanz ... ... ... ... 0-0351 0-01820 — 

Síimmé dér fixen Bestandtbeile 0-1054 0-35871 0-3357 

Freie Koblensaure C02 ... _ 0-0288 0-10808 — 

Hauptsumme ... ... ... 0-1342 0-46679 0-3357 

Auf Grund diesel- Analysen, sowie einiger Angaben Prof. Schüster’s ergibt 

sicb, dass einipe Régiónén des Plattensees kolilensaurehaltig sind, wabrend an 

anderen ötellen blos wenig oder gar keine Koblensaure beobacbtet wnrde. 

Dr. Franz Schafarzik. 

(8.) Dr. Gustav Thirring : Ueber den Neusiedlersee und dessen Umgebung. 
(Földrajzi Közlemények, lierausgegeben von dér inig. geographischen 

Gesellschaft. Bánd XIV. 9. Heft. p. 469—508. [Ungarisch]; Abregé du 

Bulletin de la Soc. Hongr. de Geogr. p. 135—140 [Französisch]). 

Verfasser stellte es sicli zűr Aufgabe, allé die über den Neusiedlersee bekann- 

ten Daten monograpbiscli zu bearbeiten, hie und da Üocbt derselbe aucli seine eige- 

nen Beobaclitunger ein. lm Grossen und Ganzén löste Verfasser diese Aufgabe in 

genügend befriedigender Weise und blos in einigen die Geologie dér Gegend 

berübrenden Punkten weicbt die Meinung des Referenten von dér des Verfassers ab. 

Es ware wünsebenswertli, wenn aucli andere Gegenden unseres Vaterlandes 

in alinlicber Weise - docli mebr auf physikal-geograpbiscber Basis — monogra- 

pbiscli bearbeitet würden. Dr. Franz Schafarzie. 
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(9.) Dr. Karl Nendtvich : Ungarns Mineralwásser. Naturwissenschaftliehe 

Abhandlungen. Herausgegeben von dér ung. Akad. dér Wissenschaften. 

Budapest 1885. Bánd XV. Nr. 1 1. p. 16. (Ungarisch.) 

Verfasser giebt in diesel- Abliandlung die Ursachen an, welclie dér Verbrei- 

tung ungariscker Mineralwásser und dem Bufe dér ausgezeiclmeten ungarischen 

Km-orte im Wege stehen. Es sind dies die folgenden : 

1. Bei uns sind viele Kurorte. 2. Bei uns ist die Badekrn- tkeuer. 3. Es 

werden die Kurorte nickt genögend bekannt gemacbt. Die Verbreitung dér Mine- 

ralwásser hindert erstens ilire grosse Zalil (alsó grosse Concurrenz) und zweitens 

die ungeeignete Manipulation (dünne Flascben und scblecbte Verkorkung). 

Das Ausland besitzt nur wenige Kurorte und daher suclien die Kranken 

nur an den wenigen Orten Linderung ikrer Schmerzen und es ist natürlick, dass 

die Eigenthümer in Folge des Andranges grosse Einkünfte erzielten und so im 

Standé waren, ilire Kurorte mit dér Pracbt und Bequemlichkeit einzuricliten, wie 

maii dies in den meisten auslándiscken Bádern findet. Bei uns sind aber viele in 

therapeutischer Hinsickt gleicli wirkende Biider, darum besuchen die Kranken 

den ihnen am náclisten gelegenen Kurort; daher kommt es, dass die Gáste sehr 

vertheilt sind, die Eigenthümer habén nur ein kleines Einkommen, es ist alsó 

einestheils nicht zu verwundern, wenn bei uns fül* die Verschönerung dér Kurorte 

und für die Bequemlickkeit dér Gaste nicht so gesorgt werden kann, wie dies im 

Auslande gescliieht. 

Bei uns ist jedes auslandiselie Bad, vielleicht das Karlsbader ausgenommen, 

auch mehrfacli vertreten, imd Szliács besitzt solclies Mineralwasser, dass es unse- 

res Wissens kein zweites gibt. 

Mit dem Wie derHebung des Büfés ungarischer Kurorte und dér Verbreitung 

ung. Mineralwasser befasste sich am eingehendsten die Wanderversammlung dér 

ungarischen Aerzte und Naturforscher, denn dieseFrage war fást in jeder Versamm- 

lung auf dér Tagesordnung. So erhob 1842 in dér in Beszterczebánya (Neusolil) abge- 

lialtenen \ ersammlung Dr. Geokg Mojsisovxts im Interessé dér ung. Mineral¬ 

wasser und Km-orte das Wort und beantragte : es möge von Aerzten und Apotliekern 

eine Mineralwasser-Commission mit dem Sitze in Budapest gebildet werden, dérén 

Aufgabe es wáre, die heimischen Bader und Mineralwásser in therapeutischer Hin- 

sic-ht zu untersuchen und dieBesultate dér Untersucliungen bekannt zu maciién. Die 

Versammlung wáhlte in Folge dessen die Commission mid zwei Jalire spáter wurde 

auch fürSiebenbürgen eine derartige Commission gewálilt. Die Commissionen konn- 

ten aber ohne gehörige materielle Unterstützung iln-er Aufgabe nicht entsprechen 

und traten 1846 von ikrem Amte zm-iick. Die in derűseiben Jahre abgelialtene 

Wanderversammlung wáhlte eine neue Commission, und reiclite zugleich ein 

Gesucli bei dér ung. k. Statthalterei ein, sie möge dér Commission zűr Deckung 

dér Kosten für die Untersuchung dér Mineralwásser und zu dérén Verbreitung 

jáhrlich 1000 Gulden zűr Verfügung stellen. Die Beliörde wáre geneigt gewesen, 

die Bitté zu gewáhren, nur verlangte sie Aufsckluss über die Art und Weise, wie 

die Commission den Ruf dér Kurorte und die Verbreitung dér Mineralwásser zu 

bewerkstelligen gedenke. 

DasVerlangen dér Statthalterei wurde von dér zum Erstatten des Gutaclitens 
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aufgeforderten Section missverstanden, dieselbe gab über die Frage ungenügen- 

den Anfschluss, indem sie die analytischen Methoden dér Mineralwasseruntersu- 

chung besclirieb und so unterblieb die Unterstützung. 

Die inOedenburg abgelialtene Versammlung schrieb auf Dr. Mojsisovits’s 

Yorschlag eine mit 100 Dukaten zu belohnende Preisfrage aus für das vollstándigste 

Werk, welclies sich mit dem Wesen dér ung. Kurorte und Mineralwasser befasse. 

Diese war vor 1848 die letzte Versammlung; worauf die nachste erst im Jahre 

1863 in Pest abgehalten wurde, wo -Johann Molnár diejenigen Mineralwasser auf- 

záhlte, welclie das Publikum wahrend dér verflossenen 16 -Jahre keimen lernte. 

In dér im Jahre 1867 in Rima-Szombat abgehaltenen Wanderversammlung 

schrieb Sebastian Andreas Kovács folgende Preisfrage aus : Es wird die ausführ- 

liclie Beschreibung dér ung. Mineralwasser mit besonderer Rücksicht auf die nach 

den neuesten Ansichten und Analysen durcligefülirte Eintheilung derselben ver- 

langt. Termin ein Jahr; Preis 100 Dukaten. 

Die Preisfrage wurde mit einem auf dem Niveau dér Wissenschaft nicht 

stehenden Werke heantwortet, welchem dér Preis nicht ausgefolgt wurde. 

Die Preisfrage wurde noch zweimal, aber ölnie Erfolg ausgeschrieben. 

Die letzte Mineralwasser-Commission ist 1883 gewáhlt worden. Verfasser als 

Prasident dér Commission versendete an die Eigenthümer von Badern und 

Mineralquellen, an Badearzte und Pachter 400 gedruckte Aufforderungen mit dér 

Bitté, die Adressaten mögen die auf die Bekanntmachung dér Mineralwasser und 

Kurorte bezüglichen Fragen beantworten und selbe dem Prasidenten dér Commis¬ 

sion einsenden. Verfasser erliielt auf diese Aufforderungen 36 Antworten, bezie- 

hungsweise gedruckte Kurorts-Besclireibungen. Diese Gleichgiltigkeit ist unbe- 

greiflich. Die Badearzte waren in erster Beihe berufen, den Ruf dér betreffenden 

Kurorte zu fördern, da sie doch durch jahrelange Beobachtung die therapeutische 

Wirkiuig dér Biider bestimmen können, aber auch von dieser Seite geschieht 

niclits. Was für einen Einfluss dér Ruf eines Kurortes auf die Menscliheit ausübt, 

zeigt ja Karlsbad, wo von jedem Erdtlieile Badegaste zu finden sind. 

Da solcher Gleichgiltigkeit gegenüber jedes Streben Schiffbruch leidet, so 

ware es nacli Verfassers Ansicht am geeignetsten, einen Sachverstandigen mit den 

nöthigen Mitteln zu verseken, dér dann von Kurort zu Kurort reisend, über dérén 

therapeutische und sonstige Eigenschaften referiren würde; zweitens ware es 

zweckmassig, wahrend dér Bade-Saison eine wöclientlich einmal erscheinende 

balneologisclie Zeitsclirift zu gründen. Zűr Bestreitung dér liieraus entstelienden 

Auslagen und zűr Förderung des Zweckes reichte die Commission bei den k. ung. 

Ministerien des Inneni und des Handels ein Gesuch mit dér Bitté ein, die beiden 

Minister mögen dér Commission zu oberwahnten Zwecken jahrlicli 1000 Gulden 

zűr Verfügung stellen. Die beiden Minister verfügten unter diesem Titel über kein 

Geld und schlugen die Bitté dér Commission ab. 

Hieraus ist ersichtlich, dass die Mineralwasser-Commissionen trotz ihres 

Strebens niclits erreichen konnten und es ware daher am besten, wenn sich die 

Regierung dér Angelegenheit annehmen würde, und, wie gesagt, entweder durcli 

einen Fachkundigen die Kurorte untersuchen lieöse, oder aber, dass sie den 

Gebrauch jedes Bades und Mineralwassers so lángé verbiete, bis dér betreffende 

Eigenthümer das Wasser nicht chemiscli untersuchen, den Kurort nebst den 
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dem Publikum zu reiclienden Begünstigungen beschreiben und bekannt macben 

liesse. 

In Ungarn sind nach einer amtlichen von Josef Bernáth durchgeführten 

Zusammenstellung 1560 Mineralwásser bekannt; liievon sind: 765 Sáuerlinge, 

47 Eisensáuerlinge, 34- scliwefelige Sáuerlinge, 7 muriatisclie Sáuerlinge, 2 erdige 

Sáuerlinge, 10 alkaliscbe Sáuerlinge, 350 Salzwásser, 48 Bitterwásser, 69Scbwefel- 

wásser, 89 alkaliscbe Wásser, 44 Eisenwásser, 46 neutrale Thermen, 1 muriatisclie 

Tlierme (Herkules-Bad), 9 erdige Thermen, 1 Alaun-Tlierme, 3 alkaliscbe Thermen, 

11 erdige Wásser und 5 von unbekannter Zusammensetzung. J. Loczka. 

(10.) Ivarl v. Nendtvich : Chemische Analyse dér Vámfaluser und Turvé- 
konyer Mineralivásser. (Naturwiss. Abhandlgn. herausg. v. d. ung. wiss. 

Akademie. Bd. XY. Nr. 9. Budapest 1885. 27 S [Ungarisch. ) 

Diese Quellén bebnden sicli im Szatmárer Comitat auf dem Gebiete dér 

Gemeinde Yámfalu und gehören zum Besitztbum des Gráfén Adam Vay. Die 

Quellén wurden nach denjenigen Minerahvássern benannt, welclie die gleiclie 

Heilkraft und den gleiclien Gescbmack besitzen. So fübi-en z. B. hier vier Quellén 

folgende Namen : I. Paráder, 2. Bikszáder, 3. Gleicbenberger und 4. Bitterwásser. 

Verfasser entnabm diesen vier Quellén das zűr Analyse nötliige AVasser. Das- 

selbe ist rein, sclnneckt anfangs etwas sáuerlicb salzig, dann etwas alkaliscli. Das 

sogenannte Paráder Wásser zeigte aucli den bekannten Scbwefelwasserstoffgerucli. 

Verfasser konnte die den Quellén spárlicli entsteigenden Gase wegen Mangel an 

geeigneten Gefássen niclit auffangen und untersuchen. 

Die Temperatur dér Quellén war am 14. April 1884 bei 15° C. Luft-tem¬ 

pera túr : 
Paráder Bikszáder Gleicbenberger 

9° C. 7-5° C. 6-5° G. 

Sp. G. D0044 1-0049 1-00607 

Bitterwásser 

7-5° C, 

1 -0089 

Aus den analytiseben Resultaten ist ersichtlicli, dass die vier Quellén in 

ihrer Zusammensetzung eine auffallende Aelmlicbkeit zeigen ; dalier glaubt Ver- 

fasser, dass die Quellén einem gemeinsamen Bassin entspringen. Jede diesel-Quellén 

entbált Jód in kleiner Quantitát. Verfasser konnte diesen Bestandtheil nurin dem 

sogenannten Gleicbenberger Wásser bestimmen, in den andern Quellén konnte die 

Bestimmung nicbt ausgefülirt werden, da Verfasser niclit géniig AVasser zűr ATer- 

fiigung batte. Das sogenannte Bitterwásser entbált die Bestandtbeile in gi-össter 

Quantitát. In grösseren Dósén eingenommen, venu-sacbt es Diarrliöe (diesel- 

Eigenscbaft verdankt es aucli wahrscheinlicli seinen Namen), was den Natrimn- 

salzen, iiberliaupt dem schwefelsauren Nátrium zuzusebreiben ist, da es kein Bit- 

tersalz entbált. 

Verfasser reiht diese AVásser nach den Hauptbestandtbeilen (koblensaures 

Nátrium und Natriumchlorid) nnter die alkaliscli muriatisclien Sáuerlinge, und 

besitzen selbe eine ábnbcbe Constitution, wie das Selterser und Gleicbenberger 

AVasser und werden daher aucli in denselben Kranklieitsfállen ilire Heilkraft 

áussern. Gráf Adam Vay hess bei den Quellén ein bequemes Bad erricbten. 

J. Loczka. 
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(11.) Hat.aváts Gyula : Cardium (Adacna) pseudo-Suessi, egy új alak a dél¬ 

magyarországi pontusi rétegekből. (Természetrajzi Füzetek. 1886; X. 

kötet; p. 127; 1 táblával.) — Cardium (Adacna) pseudo-Suessi, eine neue 

Form aus den südungarischen pontischen Schichten. (Természetrajzi 

Füzetek. 1886; Bánd. X; Revue, p. 262; mit 1 Tafel.) 

In dem südöstlicben Tbeile des grossen ungarisclien Neogen-Beckens traf 

Yerfasser die neue Art an zwei Stellen, námlich bei Langenfeld und bei Niko- 

lincz in den Scliicliten dér pontiseben Stufe, an. 

Beim ersteren Fund őrt, welcher dem tieferen Horizonté, den Tegel- und 

Thonmergel-Bildungen angehört, liegt sie mit folgenden organischen Resten 

zusammen : 

Cardium Böckhi Hal. 

Hofmanni Hal. 

secans Fuchs. 

triangulaio-costatum Hal. 

— Winkleri Hal. 

Congeria Zsigmondyi Hal. 

cfr. Czjzeki M. Horn. 

Pisidium priscum Eichw. 

Melanopsis sp. 

Lyvmaeus velutinus Desh. 

Bei Nikolincz, wo die liöliere Stufe, die Sandablagerung vorkommt, mit: 

Cardium tegidatum Hal. 

— purocostatum Hal. 

Mayeri M. Horn. 

Congeria Partschi Czjz. 

Czjzeki M. Horn. 

Planorbis transsilvanicus Neum. 

Jjymnaeus velutinus Desh. 

Die neue Form steht dem Barbot be Marni’-seben Cardium Suessi sebr 

nabe, so zwar, dass bei Bescbreibung dér Langenfelder Fauna Yerfasser die 

zwiseben diesen zwei Formen gefundeneii Unterscliiede niclit für genügend 

eraebtete, um sie zutreniien. Nur nacbdem er bei den von Nikolincz gesammelten 

Exemplaren einzelne Cbaraktere weiter ausgebildet antraf, kam er zu dér Ueber- 

zeugung, indem die verticale Yerbreitung aucb nocb in Betraclit gezogeu 

ward, dass eine Mutation dér C. Suessi (in dér Bedeutung Waagen’s) vorliege 

und gab ihr daber einen neuen Namen. 

Von dem gleiclialten C. Carnuntinum Partsch stelit sie viel entfernter, 

als von dem álteren C. Suessi. 

Was die Bemerkungen anbelangt, welcbe síeli auf die Unterscliiede dér 

erwábnten Arten bezielien, sowie was die Cbarakteristik dér neuen Art angelit, 

muss auf die Orginalabbandlung verwiesen werden. 

August Franzenau. 
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(12.) Dr. Herbich Ferencz : Az erdélyi keleti Kárpátok krétaképződményeiről. 

(Orvos-természettudományi Értesítő. 1886; Term. tud. sz. Kolozsvár; 

p. 227.) 

Dr. Franz Herbich : Ueber Kreidebildungen dér siebenbürgischen Ostkar- 

patben. (Yerhandlungen dér k. k. geologischen Keichsanstalt. 1886; 

p. 368.) 

Dér siebenbürgische Mnseum-Yerein stellte dem Verfasser allé diejenigen 

Mittel zűr Disposition, weleke es ermöglickten, in grösserem Masstabe Aufsamm- 

lungen in dér Umgebung von Ürmös zu veranstalten, als an jenem Orte, wo er 

schon in seiner geologischen Arbeit über das Széklerland, damals wokl nur auf 

sporadische Daten gestützt, zűr genaueren Horizontirimg dér oberen Kreidebil- 

dímgen Anhaltspunkte zu finden hoffte. 

Die geologischen Verháltnisse dér náchsten Umgebung von Ürmös sind 

kurz gefasst folgende: 

Zwiscken Ürmös und Apácza lagern die sandigen Hergel dér Kreidefor- 

mation theils auf fein-, theils auf grobkörnigem Sandstein, welcher aber auch in 

ein feinkörniges Conglomerat übergeht. Unter diesem liegt das polygene Conglo- 

merat des Altdurchbruckes und Burzenlandes. 

lm Thale des Ürmös-Baches wurden kleinere Aufbrüche jenes dunklen 

neocomen Sandsteines beobachtet, aus welchem weiter nördlich die Schalen von 

Rkynchonella pereger Buch. gesammelt wurden. 

Ueber diesen Bildungen lagern zuletzt an den Tkalgekángen die Ueberreste 

dér Congerienschichten. 

Die Ürmöser Kreideablagerungen bilden den westlichen Muldenüügel dér 

siebenbürgischen Ostkarpathen und bestehen aus rnehr weniger sandigen grauen 

oder gelbliclien, theils erdigen Mérgein, welche aber auch in Sandstein über- 

gehen. Die Mérgein habén in ikrer Ausbildungsweise einestheils mit dem bökmi- 

schen Pláner, anderntheils mit dem Lemberger Kreidemergel Aehnlichkeit. Un-e 

am Austritte des Ürmöser Thales an beiden Gehángen lagernden máchtigen 

Schichten zeigen bedeutende dynamisclie Störungen. 

Die Machtigkeit dér Mérgein erreiclit an einigen Stellen bei 100 Fuss 

und darüber. 
Aus dem Materiül dér ausgebeuteten beilaufig 5 Meter dicken Schichte 

gelang es einige hundert determinirbare Exemplare heraus zu prápariren, unter 

welchen sich nach den vorlaufigen Bestimmungen des Verfassers, folgende Arten 

befmden. 

Mán vgl. S. 269 des ung. Textes unter [1], 

Mehrere zu den Gattungen Helicoceras und Heteroceras geliörende Arten: 

Scapkites constrictus, d Orb. 

— n. sp. mit Aptyclius, ahnlich Scaph. Römeri, d Orb. 

Scaphites auritus, Schlüt. 

Harnites armatus, Sow. 

Ancyloceras (Hamites) pseudoarmatum, Schlüt. 

Ausserdem eine Anzahl von Exemplaren, die nocli einer eingehenden 

Untersuchung bedürfen. 
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Neműim leiotropis, Schlüt. 

Dentalium nutans, Kner. 

Pgrula planulata, Röm. 

íterocera incerta, d'Orb. 

Serp ula mctcropús, Sow. 

A on Echiniden mehrere undeterminirte Arten dér Gattungen Catopygus, 

Cardiaster und Holaster. 

Mán vgl. weiter S. 2G9 des ung. Textes unter [2]. 

Ausser diesen noch einige unbeschriebene Formen. 

Mán vgl. ausserdem S. 269 des ung. Textes unter [3]. 

Ein grosser Wirbel mit daran verwacbsenen Rippenstücken. 

Von Pflanzenresten haufig gewisse Algen, die als Cancellophycus und C'hon- 

drites bekannt sind. 

Die angeführten Fossilien sind für die oberen Kreidebildungen : das Ceno- 

man, Túron und Senon bezeiebnend. 

Die gesammelten Fossilien aus dér Umgebung von Ürmös und die bei 

clieser Gelegenheit gemacliten geologischen Beobachtungen ergaben in stratigra- 

pbisclier Beziehung Folgendes : 

«1. Dass die dunklen grauen Sandsteine, welclie die Unterlage aller darüber 

folgenden bilden, dem Neocom angehören, die darüber lagernden groben, 

polygenen Conglomerate einer liöheren Kreidestufe, die über diesen Conglo- 

meraten und unter den sandigen Mérgein liegenden Sandsteine und kleinkör- 

nigen Conglomerate selbstverstandlich aucli dér Kreide, jedocli einer durch 

organische Pteste nicht náher bestimmten Stufe. 

2. Die beiden letzteren erreichen eme grosse Yerbreitung durch das ganze 

Persányer Gebirge von Ürmös über Apácza, Nussbacli. Krizba gégén Yledény, 

Tolian, Bosenau, Kronstadt am nördlichen Abhange des Burzenlander Hocli- 

gebirges.D 

Durch die gewonnenen Belege dér Ürmöser Bildungen wurde die fragliche 

Stellung des grössten Tlieiles dér Karpathen-Sandsteine bestimmt, da dér dick- 

bankige Sandstein des östlichen Karpathenzuges, welcher mit dem galizischen 

Jamnosandstein identisch ist, nacli dér Ansiclit des Verfassers dem Horizont dér 

Ürmöser sandigen Mérgein entspricht. 

Anschliessend erwáhnt Yerfasser noch, dass die Yledényer mit Sand- 

steinen wechsellagernden weissen Mérgein, welclie von Hauer und Stache dér 

angeblich darin gefundenen Nummulites variolaria zufolge zűr Eocánformation 

gestellt wurden, von ihm zu den Kreidebildungen gehörend betrachtet werden, 

da aus den weissen Mérgein dér Hőben von Tohan, die in directer Yerbindung 

mit jenen von Yledény stelien, Exemplare von Belemnitella mucronata, Schloth 

und Baculites vertebralis, Lám., alsó die jüngste Stufe dér Kreide cliarakterisi- 

rende Yersteinerungen gefunden wurden. 

August Franzenau. 
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BERICHTE 

ÜBER DIE SITZÜNGEN DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 

I. FACHSITZUNG AM 7. MÁRZ 1888. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó. 

Dér e. Secretár zeigt fin, dass folgende ord. Mitglieder mit Tód abgegan- 
gen sind : 

Kálmán Ghyczy, gew. kgl. ung. Finanzminister zu Budapest; 

Josef Tietze, kgl. ung. Bergofficial zu Szélakna und 

Ladislaüs Mikolay, Advocat zu Igló, 

welehe Anzeige zűr traurigen Kenntniss genommen wird. 

Zu ordentliclien Mitgliedern werden folgende Herren vorgeschlagen : 

■Tosef Lux, Bergofficial zu Kotterbach, empf. durch Herrn Gustay Hermán; 

Franz Mürzsnay, kgl. ung. Bergpraktikant zu Scliemnitz und 

Iyarl Fox, kgl. Maschineninspector zu Szélakna; beide empfoblen durch das 

Secretariat des Schemnitzer Filialvereines. 

Die Beibe dér Yortráge eröffnet Dr. Alex. Schmidt, dér die krystallogra- 

phischen VerJidltnisse des nach dem Bergbrande bei Szomolnok gefundenen und 

vöm Vorsitzenden bescliriebenen Claudetitbesprach. Er fand seine Krystalle als 

monosymmetrische mit starker doppelter Strablenbrechung; sie sind ferner meist 

Zwillinge und beobacbtete dér Vortr. an ibnen folgende Formen : oofioo, ooP, 

:>cB2, ooB3. —P, •—ioo, Bc-o, txíoo, P. — Ludw. Petrik spricbt über die Ver- 

wendbarkeit dér rhyolitischen Gesteine in dér Thonindustrie. Nachdem in Ungarn 

die für die Porcéban- und Fayenceerzeugung notbwendigen Mineralien, wie Quarz, 

Feldspatb und Pegmatit nur in geringer Menge oder an von den betreffenden 

Fabriken entfernt begenden Orten vorkommen. so mackte sicli dér Vortr. an die 

praktiscbe Untersucliung dér ungarlandiscben Rbyolitbe bezüglicli ibrer indu- 

striellen Venvendbarkeit. Diesmal erprobte er 24 solcher Rhyolitbe und er fand, 

dass sicli unter denselben aucb reme, für die benannten Zivecke vollkommen genii- 

gende vorfinden; einige derselben sind sogar in dér nácbsten Umgegend schon 

bestebender Fabriken zu habén, so bei Hollóháza, Telkibánya und Körmöcz. 

— Alex. Iyalecsinszey hat «das Wasser des artesischen Brunnens zu Szentes* 

untersucbt. Dér Brunnen gibt aus einer Tiefe von 312 Meter tagbch 354,240 Liter 

Földtani Közlöny. XVIII. Supplement pag. 49[1]. 
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Wasser mit einer Temperatur von i2í2 °C. In einem Liter sind 03 Gr. fixe Be- 

standtheile, vorzüglicli als kohlensaure Salze enthalten. Dér Einfluss dieses Was- 

sers anf die hygienischen Yerháltnisse dér Stadt ist sehon jetzt zu constatiren. 

II. FACHSITZUNG AM 11. APRIL 1888. 

Yorsitzender : Prof. Dr. J. v. Szabó. 

Dér e. Secretár bringt das Ableben des langjáhrigen ord. Mitgliedes 

B. F. Weisz zűr Kenntniss dér Yersammlung. 

Zűr Wabl als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen : 

Josef Ha ala, Bergverwalter zu Dorogli, empf. durch Julius v. Györky ; 

Béla Gerenday, Chef dér Marmorwaarenfirma A. Gerenday und Solin in 

Budapest, empf. durch den e. Secretár. 

•Julius Halaváts gibt Beitrage zu den geologisehen Verhaltnissen des Comi- 

tates Torontói, bei welclier Gelegenheit er die Profile einiger dórt in jüngster Zeit 

gebohrten artesisclien Brunnen vorlegt. 

Dr. Julius Szádeczky bespricht die Gesteine, die Olaf Holst in Scliweden 

gesammelt und zum Vergleichsstiidium an das mineralogische Institut- dér kgl. 

ung. Universitát eingeschickt hat. Holst Iliéit námlicli die Gesteine für Rkyolithe 

und das eine für Andesit. Dér Vortr. áussert sicb dahin, dass er nach eindring- 

licliem Stúdium zűr Ansicht gelangte, dass sámmtliclie eingesandte Gesteinsexem- 

plare Rkyolithe sind. Das Vorkommen derselben in Scliweden gewinnt auch 

dadurch grösseres Interessé, dass aucli die inihrer Gesellschaft vorkommenden Ge¬ 

steine vollstándig mit den bei uns bekannten übereinstimmen. Dér Yorsitzende 

bemerkt liiezu, dass wir aus England und Frankreich bereits paláozoische Rlivo- 

lithe kennen; das Altér dér liier besproclienen scliwedisclien keimen wir niclit,; 

aber er glaubt, dass auch dasselbe ein iilteres und kein kánozoisches sei. Dass mán 

es in dér Tliat mit Bhyolithen zu tinin habé, beweisen ausser den petrographi- 

sclien Merkmalen auch die bimssteinigen Einschlüsse. 

Dér Yorsitzende legt darauf das Profil vor, welclies Franz Pelachy von 

dem Kronprinz Ferdinand-Stollen bei Schemnitz ausgeführt hat; ferner bespricht 

dér Vorsitzende die in neuerer Zeit ausgeführten geologisehen Karién von Serbien 

und Rumánien. 

Dr. M. Staub legt jene Pjlanzenreste vor. die dér Bergingenieur Eugen 

Buffiny im Thale von Straczena in dér Náhe dér Dobschauer Eishölile bei Gele¬ 

genheit einer Schürfung nach Kohlén fand. Dieselben geliören Glyptostrobus 

Europaeus Brngt. sp. und Phragmites Oeningensis Al. Br. an. Dér Yortr. 

bespricht bei dieser Gelegenheit das Vorkommen von Glyptostrohus Europaeus 

Brngt. sp. in Ungarn und demonstrirt dasselbe auf einer Landkarte, wobei sich 

herausstellt, dass sich allé bisher bekannt gewordenen Fundorte dieser Pdanze an 

den Ufern dér Buchten und Kiisten des tertiáren Meeres constatiren lassen und 

so zeigen, dass diese Pílanze ilire biologischen Eigentlmmlichkeiten bis auf den 

heutigen Tag bewahrte. 
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III. FACHSITZUNG AM 9. MAI 1888. 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó. 

Dér e. Secretár zeigt an, dass die ordentlichen Mitglieder dér Gesellscliaft: 

Stefan Szakács, Professor ara ref. Gymnasium zu Kecskemét; 

Gábriel Kuntzel, Bergofficial zu Szélakna, und 

Dr. Ludwig Szelényi, Oberarzt zu Tápió-Szele 

mit Tód abgegangen sind, was zűr traurigen Kenntniss genommen wird. 

Dr. Alex. Schmidt tbeilt mit, dass er in einem dér schwedischen Rhyolithe, 

die Dr. Jul. Szádeczky in dér vormonatlicben Fachsitzung bespracb, Krystállcben 

vöm Beaumontit fand, dérén optisclies und krystallograpkisclies Yerbalten er 

untersuchte. Die doppelte Strahlenbrecliung derselben ist sebr gering, die beoback- 

teten Formen : 010; 001 ; 101 ; 101. Die winzigen Krystalle sind gewöbnlicb 

mebrfacli mit einander verwacbsen. 

Dr. Franz Schafarzik bespricbt einige seltenere Gesteinseinschlüsse, welcbe 

bei Gelegenbeit dér Eruption unserer Trachytlaven aus dér Tiefe gebraclit wurden. 

Die verbreitetsten sind Stücke von Cordieritgneiss, welcbe sowobl in dér Tra- 

cbytgruppe jenseits dér Donau, wie aucb im Andesit von Déva und in den Gestei- 

uen dér Tokajhegyalja vorkommen. Bei Déva wurde aucb korundiger Gneiss 

gefunden und im Dacit von Ivis-Sebes ein Stiick von Andalusit-Gneiss. In den 

meisten dieser Gneisse wurde als ein ebenfalls seltener vorkommender Gemengs- 

tbeil Pleonast constatirt, in dem Hypersthen-Andesit vöm kleinen Milicz bei 

Pusztafalu (Tokajbegyalja) kam aucb Biotitgneiss vor, an dessen Gestaltung ausser 

den gewöbnlicben Gemengtbeilen aucb viel Pleonast tbeilnimmt. 

Als wicbtigsten Gegenstand dér am 7. Marz, 11. Aprilund 9. Mai 1888 unter 

dem Yorsitze Prof. Dr. J. v. Szabo’s abgehaltenen Ausscbusssitzungen, beben wir den 

bervor, dass dér Ausscbuss bereits an die Ausfübrung des Bescblusses dér General- 

versammlung vöm 1. Február 1888 ging und die «gealogische Uebersiclitskarte Un- 

garns» zűr Herausgabe vorbereitete. Die Karte wird im Maasstabe 1 : 1.000,000 

im kartograpbischen Institute dér Firma Ivari Posner und Sobn angefertigt und in 

Begleitung eines zweispracbigen Textes in wenigen Monaten erscbeinen. Die Mit¬ 

glieder dér Gesellscliaft werden dieselbe um den Herstebungspreis erlialten. 

In dér am 1. Február 1888 unter dem Vorsitze des kgl. Ministerialrathes 

Ant. v. Péch abgebaltenen Sitzung des F'ilialvereines zu Schemnitz bielt Josef 

Kamenar einen Vortrag über die Verwertliung dér armen Erze ; Josef Ludwig über 

die Lagerungsverhaltnisse beim 7-ten Lauf des Karlscbacbtes. 
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ÁMTLICHE MITTHEILUNGEN ALIS DÉR K. U. GEOLOGISCHEN 

ANSTALT. 

Programúi dér geologischen Detailaufnahmen für 1888. Die kgl. ung. geolo- 

gische Anstalt set-zt aucli im laufenden Jahre ilire speciellste Aufgabe, die detail- 

lirte geologisclie Aufnalime und das Stúdium dér geologisclien Verháltnisse unseres 

Landesfort. Lant dem von dér Direction dér kgl. Anstalt entworfenen und vöm hőben 

Ministerium für Landwirthschaft, Industrie und Handel mit Erlass vöm 17. Mai 

1888, unter Zalil 24,647 gutgelieissenen Programme gruppirt sicli des Persona! 

dér kgl. Anstalt wieder in zwei Sectionen, um im Anschlusse an das in den vor- 

hergehenden Jahren hegangene Gebiet, die geologischen Detailaufnahmen fort- 

zusetzen. 

Dér nördlichen Section. dérén Leiter dér kgl. Chefgeologe Herr Dr. Karl 

Hofmann ist, gehören folgende Herren an : Dér kgl. Sectionsgeologe Dr. Julius 

Pethő, dér kgl. Hilfsgeologe Dr. Theodor Posewitz, Professor Ludwig v. Löczy 

und dér Privatgeologe Dr. Thomas Szontagh, und werden dieselben in den Comi- 

taten Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar und Arad thátig sein, u. zw. wird 

Herr Dr. Karé Hofmann seine Untersuchungen entlang dér Sebes-Körös auf 

den noch unbesucht gebliebenen Bláttern (y-p|xvii 0 : 75,000 m.) und den 
südlicli benachbarten fortsetzen; 

Herr Dr. Julius Pethő wird südlicli von diesem Gebiete entlang dér Fehér- 

Körös auf dem Gebiete des Blattes -r,z1°°fv2L 
Col- XXVI. 

Herr Ludwig Loczy davon noch südlicher, entlang dér Maros die östliche Hálfte 

des im Vorjahre begonnenen Blattes fortsetzungsweise aufnehmen ; 

Herr Dr. Theodor Posewitz wird das Stúdium dér Umgebung von Kőrös¬ 

mező (Com. Máramaros) fortsetzen; 

Herr Dr. Thomas Szontagh ist bernien, die sclimáleren Streifen des Ge- 

bietes dér Comitate Szatmár, Szilágy und Bihar zu cartiren, die infoige des ver- 

schiedenen Schnittes dér álteren Blátter von 1 : 14-4,000 und dér neueren von 

1 : 75,000 mit Berücksichtigung dér letzteren, dér Ergánzung bedürfen; um in 

náchster Zukunft zűr Publication gebracht werden zu können. 

Die siidliche Section wird ihre Thátigkeit im Comitate Krassó-Szörény fort¬ 

setzen. Leiter derselben ist dér kgl. Chefgeologe Herr Ludwig v. Roth, dér haupt- 

sáchlich auf dem Blatté und auf dem südlicli benachbarten, in dér Um¬ 

gebung von Steierdorf-Oravicza seine Aufnahmen fortsetzen wird. Die übrigen 

Mitglieder dieser Section u. zw. 

dér kgl. Hilfsgeologe, Herr Julius Halaváts wird die Umgebung von Yaskő- 

Dognácska, Blatt coI^xxy und 
dér kgl. Hilsgeologe, Herr Dr. Franz Schafarzik die Umgebung von Her- 

kulesbad in östlicher Richtung bis zűr rumánischen Grenze námlich die Blátter 
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coi7 xxvii unc^ (^e nordöstlicbe und südöstliche Ecke des westlich benaclibarten 
aufnehmen. 

Innerhalb dieser Section wird nebenderlnspicirung dér Detailanfnahmen anch 

dér kgl. Director Herr Johann Böckh in dér Umgebung von Szászka-Moldova auf 

denBlattem ^coi 2xxv? tbátigsein. Ilim wird sicli, wie wir mit Vergnügen verneh- 

men, Herr Andor v. Semsey anscbliessen, tlieils um an einigen wichtigeren Fund- 

orten des Gebietes Grabungen zn veranstalten, theils um seine dortigen Studien 

fortzusetzen ; schliesslich wird 

dér kgl. Bergrath Herr Alexander Gezell, dér Montanchefgeologe dér Anstalt, 

mit dér Begeliung des Gebietes südlich von Kremnitz und zwar zwischen Sváb¬ 

falu und dér Mündung des Kaiser Ferdinand-Erbstollen die Aufnalime des Erzge- 

bietes von Kremnitz beendigen. 

Die Mitglieder dér Anstalt begeben sicli mit einem offenen Begleitsclireiben 

des liolien Ministeriums für Landwirthschaft, Industrie und Handel auf ihr Auf- 

nalimsgebiet; ausserdem wurden die betreffenden Behörden, sowie aucli die kgl. 

ung. Gensdarmeriecommanden von dér Exmission verstándigt. 

Geschenke. Als ein scliönes Zeiclien des sicli immer mehr steigernden Inter- 

resses für unsere Anstalt betrachten wir es, dass die in unserem Lande gefun- 

denen und uns nálier interessirenden Gegenstánde von den Betreffenden unserem 

Landesinstitute übergeben werden, wo sie in den Museen niedergelegt, conservirt 

und so zum öffentlicben Figentbum werden. Audi im laufenden Jalire ver- 

melirten sich auf diese Weise unsere Sammlungen. Unter den eingelangten 

Gesclienken ist niclit nur des Datums des Einganges wegen, denn es ist sozusagen 

ein Neujalirsgeschenk, sondern aucli seiner "Wiclitigkeit lialber an erster Stelle das 

Geschenk des Ingenieurs Herrn Béla Zsigmondy zu nennen. námlich die Proben 

und die ans Tageslicht beförderten organischen Beste des im Vorjahre bei Szegedin 

gebolirten artesiscben Brunnens. Von den letzteren ist das Bruchstück des recbt- 

seitigen Kiefers eines Bibers (Castor) zu erwáhnen. Dasselbe stammt aus dér Tiefe 

von 252 Meter und entbált zwei Backenzáhne und die Wurzel eines Scbneide- 

zahnes. 

Herr Prof. Ludwig v. Loczy erfreute unsere Anstalt mit einer schönen Serie 

von Schádeln und Kiefern des altalluvialen Rindes (bős), welcbe bei Gelegenlieit 

dér Körös-Regulirung gefunden wurden. 

Dér Landes-Forstverein überliess unserem Museiun gefálligst ein bei Vin- 

kovcze in dér Drau gefundenes Scbádelbruchstück von Cervus alces foss., an wel- 

cbem das Geweili sicb befindet. 

Budapest, am 4-. Juni 1888. 
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A MAGAS-TATRA ÉSZAKI OLDALÁNAK HAJDANI JÉGÁRAT. 

Dxt. Roth Samu-íóI. 

(Bemutattatott a magyarhoni földtani társulat 1887. ápr. lió 6-án tartott szakülésén.) 

Azon kedvező eredmény, melyet a Magas-Tátra déli oldalán előforduló 

jégárnyomok összeállításával elértem,* arra bírt, hogy ezen hegycsoport 

északi oldalára is irányozzam figyelmemet, a mit annál szívesebben tettem, 

mivel ott az orographiai és geológiai viszonyok már előre még érdekesebb 

eredményeket helyeztek kilátásba. A déli oldal jégárainál ugyanis láttuk, 

hogy a völgyek vízterülete és alkotó részeik absolut magassága a jégárak 

nagyságával és lefelé való kiterjedésével egyenes arányban áll. A Magas-Tátra 

legnagyobb és legterjedelmesebb völgye az északi oldalon lévő Bialka-völgy, 

melynek többnyire magasan fekvő és nagy csúcsokkal, meg magas gerin- 

czekkel körülvett mellékvölgyei vannak, ennél fogva ebben kellett egykor a 

leghatalmasabb jégárnak is lennie. A geológiai viszonyok tekintetében pedig 

az északi oldalon azon kedvező körülménynyel találkozunk, hogy többféle 

kőzet alkotja a völgyek lejtőit, és így igen könnyen meggyőződhetünk az 

egyes kőzetek eredéshelyéről és következtetést vonhatunk szállításának mód¬ 

jára is. Az éjszaki oldalon ugyanis minden nagyobb völgy gránit alkotta 

területen ered és további folytatásában iiledekes kőzetekből áll. 

A hajdani jégárak nyomaira vonatkozó adatokat már régebben gyűj¬ 

töttem és egyeseket közzé is tettem;** rendszeres tanulmányozásom tárgyává 

azonban csak az 1885- és 1886-iki nyár folyamában választhattam ezen 

* A Magas-Tátra déli oldalának hajdani jégárairól. Földtani Közlöny 1885. 

évf. 1. és 2. sz. 

** «A völgy és tóképződós a Magyar-Tátrában.» A Magyarországi Kárpát¬ 

egyesület évkönyve. Y. köt. 1878. évf. 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (221) 22 
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vidéket. 1885-ben Roth Márton barátom volt szíves elkísérni és ugyancsak 

tőle van a magassági adatok egy része, melyeket aneroid segítségével szerzett 

meg; 1886-ban csak magam jártam be a kérdéses területeket, kiegészítve az 

előző évben gyűjtött adatokat. A magasságokat Goi,DSCHMiEDT-féle aneroiddal 

(3613. sz.) mértem meg. Az egyes magassági adatok mellett közölve van a forrás 

is, hogy honnan vannak azok véve. A mely magasságoknál a forrás nincsen 

megemlítve, ott, ha ahsolut magasságokról van szó, mindenütt a bécsi ka¬ 

tonai földrajzi intézet térképének adatai, a relatív magasságoknál pedig 

saját méréseim értendők. 

Mind a két évben a Magy. Tud. Akadémia anyagi támogatásával esz¬ 

közöltem kutatásaimat. Keletről nyugatra haladva a következő völgyeket 

látogattam meg: 1. A Javorinka-, 2. Bialka-, 3. Suchavoda-, 4. Bisztre- 

és 5. a Koscieliszko-völgyet. 

1. A Jávor inka-völgy jégára. 

Ez az egyedüli völgy, melynek egykori jégáráról meglehetősen részletes 

leírást találunk Partsch : «Die Gletscher dér Vorzeit in den Karpatlien 

und den Mittelgebirgen Deutschlands» czímű művében (21—38 lap). Észle¬ 

letéiül részint támogatják Partsch adatait, részint pedig kibővítik, illetőleg 

helyre igazítják. Ezen okoknál fogva, főleg pedig az általam alkotandó kép 

teljessége szempontjából legalább főbb vonásokban leírom ezt a völgyet is. 

A Javorinka-völgy eredetétől Javorináig, hol a hegységből kilép, 10 km. 

és a Bialka-völgygyei való egyesülésig 17 km. hosszú. Nagyjában egyenesen 

észak felé tart; csak kezdetén valamint alsó végén hagyja el ezen irányt, 

északnyugatra kanyarodván. Ezen fővölgybe különösen a jobb oldalon több 

nagyobb mellékvölgy nyílik. Ezek: a «Hátulsó-Rézaknák» völgye, mely a 

legterjedelmesebb, a «Kolove-tó» völgye es a «Fekete-tó» medenczéje. A bal¬ 

oldalon a Siroka-völgy, valamint a Siroka-csúcs tövében lévő Zöld-tó meden¬ 

czéje említendő. 

A Javorinka-völgy vízterülete körülbelül 35 km2 és így tetemesen felül¬ 

múlja terjedelemre nézve a déli oldal legnagyobb völgyét is. (A Koprova- 

völgyet 25 km2-nek számítottam ki.) Területének alakja háromszöghöz ha¬ 

sonlít, melynek alapját a vízterület nyugati határa, az alappal szemben levő 

csúcsát pedig a Kopa-nyereg képezi. Délen félív alakjában elhúzódik a mere¬ 

dek falú, csorbás gerinczü .Javorove hegysor, keleten a Vörös-torony (2465 m.) 

az egész völgyet domináló Jégvölgyi csúcs (2629 m.), továbbá a Zöldtó- 

(2535 m.), Vöröstó- (2425 m.), és Eehértó-csúcsok határolják, melyeknek 

észak-nyugatra irányult nyúlványai között az egykori jégár jégtömegeinek 

főforrását találjuk t. i. a Ivolove-, Fekete- és Varangyos- (Javrove) tó hóme¬ 

zőkben még ma is bővelkedő medenczéit. A völgynek ezen része főleg grá¬ 

nitból áll; üledékes kőzeteket csak a Fekete-és Kolove-tótól északra levő 
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hegynyúlványok végén találunk, hol a dias-korbeli vörös-homokkő és quarzit 

a Kopától a Sirokáig elhúzódó övét képez; a Nagy-Uplaz-t pedig trias-kor- 

beli mészkő alkotja. A Javorinka-völgyet északkelet felé határoló hegyek, a 

Murán (1827), Növi (1999), Havran (2151) stb. mind mesozoos üledékes 

kőzetekből állanak. Ezen hegyek részint kisebb magasságuk, részint tágasabb 

medenczékben való hiányuk miatt az egykori jégár jégtömegeinek szaporí¬ 

tásában jelentéktelen szereyiet vittek, de annál fontosabbak most az egykori 

jégár nyomainak, különösen a jövevénykövek elterjedésének felismerésére 

nézve. A Javorinka-völgy baloldalán a Zöld-tóig gránit van, ezt fedi dias- 

korbeli homokkő és ezt ismét gránit, melyből a Siroka csúcsa és a Siroka 

völgy felső része is áll. A bécsi «Geolog. Eeichsanstalt» által kiadott földtani 

térkép tehát, mely szerint a Siroka csúcsa veres homokkőből állana és a grá¬ 

nit sokkal tovább ószak felé kezdődnék, ezen helyre vonatkozólag határo¬ 

zottan hibás. A Siroka-csúcs gránitja a hegység kidomborodása alkalmával 

az akkor történt réteg-gyűrődések és eltolások következtében kerülhetett az 

üledékes kőzetek föle, a mint az az Alpok számos esetére nézve is ki van 

mutatva. A gránittól északra ismét vörös-homokkőre akadunk s pedig a 

Siroka-völgy mindkét oldalának gerinczén. A baloldalon a Maly Uplaz, a jobb 

oldalon a Holy vrch áll ezen kőzetből. A vöröshomokkőnek fedőjét trias- 

korbeli mészkő és dolomit képezi, mely a Siroka völgy egész alsó részének 

uralkodó kőzete. Javorina mellett harmadkorbeli képződmények kezdődnek, 

melyek az egész szepesi Magurát alkotják és Galicziába is messze benyo¬ 

mulnak. 

A Javorinka-völgy ezen geológiai alkotása igen kedvező az egykori jég¬ 

árak nyomainak kikutására; a háttér medenczéit és a legnagybb csúcsokat 

alkotó gránitból tömérdek sziklatöredék a jégár hatáskörébekerülve, azzal 

lefelé vándorolt és részint már a jégár útjában, részint pedig alsó végén le¬ 

rakodott az üledékes kőzetekre, hol jövevény természete igen könnyen fel¬ 

ismerhető. Hasonló mondható a völgy felső részébén lévő .vöröshomokköről, 

valamint a fehér erekkel átjárt sötét színű trias-korbeli mészkőről (Alpen- 

kalk.) A jövevény-köveknek elterjedése pedig felette alkalmas útmutató haj¬ 

dani jégár kiterjedésének meghatározásában. 

A Javorinka-völgy jégára a Javorove hegyhát északi tövében a Javorove- 

tó medenczéjében eredt, hol a környező hegyóriások bőségesen ellátták jeges 

hóval. A völgy ezen legfelsőbb részében óriási törmeléktömegek borítják a 

medret és a falak alját, sitt morénához hasonló képződményeket hiába kere¬ 

sünk. Valamivel lejebb azonban, ott, hol a völgy északnyugati irányát el¬ 

hagyva egyenesen északnak fordul, több homlokmoróna maradványaira 

akadunk. Ezen morénák aránylag kicsinyek, (magasságuk 4—5 m.) és több¬ 

nyire igen nagy, főleg épélű sziklákból állnak. Moréna természetükre első 

sorban gátalaku elhelyeződósük vall. 

A legelső nagyobb gyarapodást a jobb oldalról kapta a jégár, hol a 
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.Jégvölgyi csúcs sziklás nyúlványai között tömérdek hó halmozódhatott össze 

és még most is jelentékeny hómezök fehérlenek. Nem messze innen balfelől 

is jött igen tekintélyes áram a sirokai Zöld-tó tágas medenczéjéből (1819 m.) 

Ezen ág egykori létezéséről a Zöldtó alatt elhúzódó, Partsch szerint a tó tük¬ 

rénél 125 m.-rel lejebb fekvő tekintélyes homlokmoréna tanúskodik, melyet 

a jégár visszahúzódása alkalmával rakott le. A visszahúzódás egy további 

stádiumában pedig a Zöld-tó medenczéjét határoló és részben kitöltő törme¬ 

lékek kerülhettek mai helyökre. A Zöld-tó medenczéjéből jött jégtömegek fel¬ 

vétele után már tekintélyes nagyságot ért el a jégár. Partsch a tisztán 

felismerhető bal oldalmoréna magasságáról Ítélve 80—90 m.-re teszi vas¬ 

tagságát. 

Tovább, lefelé ismét a jobb oldalról a Fekete-tó medenczéjéből jött le 

erős ág. Ezen medencze háttere a Magas-Tátra egyike a legzordonabb részei¬ 

nek. Ott a meredek fokok, szaggatott gerinczek és csúcsok, hozzáférhetetlen 

hasadékok és szakadékok egész sorával találkozunk, mely utóbbiak még ma 

is számos hómezőnek menedékhelyül szolgálnak. Ezen háttérből hatolt le a 

jeges hó azon 1524 m. magasan fekvő terjedelmes medenczébe, melynek 

északi szögletében a Fekete-tó vize húzódott meg. Régebben sokkal nagyobb 

volt ezen tó, a mint azt az egykori meder tisztán felismerhető partjai, vala¬ 

mint a gyönyörű gyeppel borított síkterületü talpa világosan bizonyítják. 

Most már inkább csak maradványa egy hajdani nagy tónak, melynek terü¬ 

lete azon mértékben apadt, a milyen mértékben betöltődött a medre törme¬ 

lékkel és mélyebbre vájódott kifolyása. A Fekete-tavat ugyanis törmelék¬ 

alkotta széles hát veszi körül, melybe a lefolyó víz 10—15 m. mély medret vájt 

ki magának. Ezen medernek jobb partja feltűnően meredek. Ha ezen medret 

betöltve képzeljük magunknak, megkapjuk azon medenczét, melyet az 

egykori nagy tó töltött ki. A medenczét elzáró széles hát azonban csak a tó 

felé levő részében emlékeztet némileg gátra, egyebütt egyenetlen felszínia és 

nagyjában a Javorinka-völgy felé lejtősödő fensíkhoz hasonlít, melynek anya¬ 

gát jégár rakta le. 

A Fekete-tó mögött egy másik, de már teljesen lefolyt tómedencze 

van, melyet észak-nyugat felől törmelékgát, délkelet és észak felöl pedig me¬ 

redek kopár sziklafalak vesznek körül (circus). A törmelékgát a Fekete-tó 

felé tartó lefolyás közelében alacsony (alig 2 m. magas) a délnyugati hegy- 

nyulvány felé azonban jóval magasabb (8 m.). A medencze hátsó részében 

óriási törmelékkúp van, mely tanúságot tesz a barátságtalan ormok közt tör¬ 

ténő nagy fokú rombolásról. 

Midőn a Fekete-tó medenczéjének jégtömegei a fővölgyéivel egyesültek, 

tetemesen növekedett a jégár vastagsága. Partsch a trias-korbeli mészkőből 

álló Velky-Uplaz észak-nyugati oldalán még 1297 m. magasságban is talált 

gránit-jövevényeket, mindamellett, hogy e tájon a völgy alja alig magasabb 

1200 m.-nél. En valamivel feljebb a Javorinka baloldalán eszközöltem mé- 
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réseket és még 122 m.-nyíre a völgy talpa felett találtam kétféle gránitot és 

vörös homokkőtöredéket trias-korbeli mészkőből álló lejtőn. Az egyik gránit 

nagyszemü vörös földpátból, nagyleveltt mnskovitból s aránylag kevés quarz- 

ból áll és teljesen megegyezik a Sirokán levő gránittal, a másik gránit apróbb 

szemű fehér földpátú és biotitot is tartalmaz. Ilyen gránit alkotja a Zöld¬ 

tótól délre fekvő hegycsoportot. Jóval a jövevényköveknek ezen felső határa 

alatt meglehetősen szabályos terrasz húzódik el, mely szintén vegyes kőzet¬ 

törmelékekből áll. A völgy talpát is hatalmas törmelékréteg, alapmoréna 

borítja, melynek anyagában azonban uralkodók a néha igen nagy gránit¬ 

sziklák. 

A Javorinka-jégár egy további mellékága valószínűleg a Hátulsó Réz¬ 

aknák és a Kolove-tó jégárának egyesüléséből támadt. A Ivolove-tó meden- 

czéjét magam ugyan nem látogattam meg, és más kutatók sem hoznak fel 

erre vonatkozólag részletesebb adatokat, de azért a medenczét környező 

hegyek és gerinczek magassága és alakzata után ítélve bizonyosnak tekint¬ 

hető, hogy hajdanában ott is jégár terült el; azonban a medenczének cseké¬ 

lyebb kiterjedése miatt jóval kisebb lehetett a Hátulsó-Rézaknák völgyének 

jégáránál. A Rézaknák völgyét ugyan a jobboldalon a 2000 m.-t alig meg¬ 

haladó hegyek környezik, melyek, mint már fentebb említettük, nem igen bő 

forrásai lehettek a jégár jégtömegeinek, de bal felől a Fehér-tó-csúcs (2235 m.) 

északi oldalán lévő mélyedésből tekintélyes jégmennyiségek kerülhettek le a 

völgy alsóbb részeibe, amint azt a jégártól szállított kőzetek is bizonyítják. 

Amint ugyanis a Kopa-hágóról a Javorinka-völgybe lebocsátkozva a Fehér- 

tó-csúcs északi oldalán elterülő medencze oldalához jutunk, nagy meglepe¬ 

tésünkre gránitsziklákra akadunk, melyek a völgy egész talpán és még a 

szemben lévő oldalon is a meredek mészkő sziklafalak tövéig vannak elszó¬ 

ródva, (Roth Márton szerint 1462 m. magasságban) és az ott elterülő polana 

alsó részében mészkővel és quarzittal két oldalmorénához hasonló töltést al¬ 

kotnak. Tovább lefelé mindinkább gyarapodott a jégár vastagsága és ott, hol 

a völgy talpa 1373 m. magas, Partsch a völgy baloldalán a Jagniencza lej¬ 

tőjén 60 m. magasságban a völgy talpától gránit-, quarzit- és homokkőszik¬ 

lákból álló oldalmorénát fedezett fel, mely tovább lefelé a Kolove-tóból jövő 

pataknak a Hátulsó-Rézaknák vizével (Jagniencza patak) való egyesülése 

felett 66 m. magas és tanulságosan feltárt homlokmorénába megy át. Innen 

lefelé bőségesen találni a jégárszállította gránitsziklákat a völgy lejtőin 

egészen azon meredek falú, keskeny szorosig, melyet a Rézaknák vize a völ¬ 

gyet elzáró és körülbelül 50 m. magas harántjában kivájt magának. Ezen gát 

gerinczén Partsch szerint gránitsziklák hevernek, melyek szintén csak a 

jégár útján jutottak oda és azt bizonyítják, hogy a jégár ezen gátat átlépte 

(1200 m.) s minthogy akkor már igen közel volt a Javorinka-jégárlioz, való¬ 

színű, hogy egyesült vele. Közvetetten bizonyíték erre nézve egy középmoré¬ 

nához hasonló képződményen kívül nincsen, sőt azon körülmény, hogy a 
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Galajdova-polana felett lévő hegyoldalon csupán az ott szálban lévő kőzetek 

sziklái találhatók, gránit pedig Partsch szerint nincsen, inkább ellene látszik 

bizonyítani, mert a gránit a Rézaknák völgyének felső részében, amint fen¬ 

tebb láttuk, a völgy jobb oldalára is jutott át és a jobboldali morénában, 

valamint a völgy alján tetemes mennyiségben található s így a Rézaknák 

jégárának medrében, a völgy alsó szakaszában is mindenütt, ha mindjárt 

csekélyebb számú gránittörmeléknek kellene lennie. Ezen oknál fogva nem 

csatlakozhatom Partsch nézetéhez, mely szerint a Rézaknák völgyéből jövő 

jégár a középmoréna jobb oldalán húzódott volna el és csupa mészkő- és 

homokkőtörmeléket hagyott volna maga után, mígnem tovább lefelé a 

Javorinka-jégár teljesen elnyomta. Ezen utóbbi jégár ugyanis egészen elő¬ 

nyomult a völgy jobb oldaláig és ott folyton emelkedő sorban lerakta leg¬ 

nagyobbrészt gránitsziklákból álló terhét. A gránittörmeléknek a Galajdova- 

polana felett való hiányát különben esetleg a jégár csekélyebb fokú vastag¬ 

ságából is lehetne magyarázni. A völgy ugyanis ezen tájban tetemesen kiszé¬ 

lesedik s így a jégár is veszített vastagságából. Tovább lefelé ismét feltűnően 

megszükül a völgy és lehet, hogy ennek tulajdonítandó a jövevénygránit 

határának folytonos emelkedése is, mivel a jégtömegek itt összeszorultak és 

így vastagságuk mindinkább gyarapodott, annyira, hogy azon helyen, hol a 

Javorinka-völgy északnyugatnak fordul, közel 90 m.-ert ért el. Abban tehát 

egyetértek Partsch-srI, hogy ezen gránitok csak a jég hátán juthattak mai 

helyükre és hogy a Javorinka-völgy jégárának vastagsága a megszűkülés tá¬ 

ján még közel 90 m.-t tett, de azt, hogy a gránit elterjedését észak, illetőleg 

észak-keletfelé határoló vonal a Javorinka és Rézaknák jégárának közép¬ 

morénája volna, a fentebb közölt okoknál fogva kétségbe merem vonni. 

Javorina felett ismét kitágul a Javorinka-völgye és ott az összeszorult jég¬ 

tömegek ismét elszélesedtek, természetesen abban a mértékben vastagságban 

is megapadtak. Ezen tájon a Javorinka-völgybe nyílik a Siroka-völgy, de 

ebből a jégár nem gyarapodott, mivel a Siroka-völgy jégára, a mint később 

látni fogjuk, nem bocsátkozott le Javorináig. A Javorinka-völgynek Javorina 

felett kezdődő tágulatában, a Siroka-völgy végén a patak baloldali lejtőjén 

alig 35 m.-nyíre a völgy alja felett találtam még gránitdarabokat, jeléül 

annak, hogy a Javorinka-jégár itt már csak ilyen magasságig emelkedett. 

Innen lefelé még lejebb szállt a gránitdarabok elterjedésének határa, és én 

teljesen hiába jártam be a Skalky és Gombosovi begynyúlványainak lejtőit: 

csak ott lent a völgy alján, alig 10 m.-nyíre a völgy talpa felett akadtam 

ismét gránitsziklákra. De midőn ezek felső határa mentében a fővölgyben 

lefelé haladtam és a Bili-patak mellett egy elhagyott mészégétő kemenczéhez 

(vapenicza) jutottam, azt vettem észre, hogy a jövevény gránitnak tisztán 

kivehető határvonala a Vapeniczánál elhúzódó mellékvölgyön áthaladva, a 

falutól nyugatra elterülő kaszáló felé (Polana pod Gombosovi) begynek tart. 

Ezen kaszálón elég sűrűn hevernek a néha több méternyi gránitsziklák, 

(226) 



A MAGAS-TATRA JÉGÁRAI. 313 

elterjedésiek felső határa egyenes vonalba esik a Javorinka-völgyszoros tenge¬ 

lyével, s minthogy^tetemesen magasabban fekszenek a völgy talpánál (méré¬ 

sem szerint 58 m.-rel), Partsch abból azt következtette, hogy a Javorinka- 

jégárnak a völgy e szakaszában legalább is akkora vastagnak kellett volna 

még lennie. De tekintve, hogy a Javorina felett összeszorult jégár nem érte 

el a 100 m. magasságot és hogy Javorina táján legalább is háromszor széle¬ 

sebb völgyben terülhetett el; továbbá tekintve, hogy a Javorinka jobb oldalán 

a falutól keletre nem találni jövevénykövet (Partsch azt a Javorinka mosó 

hatásának tulajdonítja); a baldolan pedig már a község felett is alig 35 mé¬ 

ternyire a jövevénykövek felső határa van, nem csatlakozhatom Partsch fel¬ 

fogásához. Nézetem szerint a szorosból kikerült jégár a kiterjedés és részben a 

leolvadás következtében tetemesen vesztett vastagságából, de irányát meg¬ 

tartva, nem kanyarodott ismét északra mint a Javorinka-völgy, hanem 

tovább haladt északnyugat felé és így került fel a fentebb említett polanára, 

melyen át is nyomult a hegyhát túlsó oldaláig. Ezen tüneményhez hason¬ 

lóval, de sokkal nagyobbszertivel a szomszéd Bialka-völgy alsó részében talál¬ 

kozunk. 

A Siroka-völgy jégára. A Javorinka-völgy vízterületéhez a Siroka-völgy 

is tartozván, itt ismertetem meg az ő kisebb rangú jégárát. Ezen völgy felső 

részében gránit, azután vörösbomokkö, alsó részében pedig mészkő és dolo¬ 

mit lévén szálban, könnyen eligazodunk a jövevénykövek eredete és szállítás¬ 

módja tekintetében. A völgy felső részénék teknő alakú medenczéje gránit¬ 

sziklákkal van borítva, melyekhez a Csendes-tó táján vöröshomokkő és vala¬ 

mivel lejebb mészkő is csatlakozik. A völgy alján kiálló sziklafalak lehorzsolt 

felülete, valamint az üledékes kőzetekből álló hegyoldalokon található grá¬ 

nitsziklák és törmelékek, végül a völgy alsóbb szakaszában szerteszét beverő 

20—40 m3-nyi sziklatömbök hajdani jégárnak működéséről tesznek tanú¬ 

ságot. Ezen jégár vastagságára és kiterjedésére vonatkozólag a következő ada¬ 

tokat sikerült összeállítanom. Amint a jégár a Siroka-völgy felső szakaszának 

utolsó meredek fokáról lebocsátkozott, nagyon széles mederbe ért, (ma szép 

rétség terül el azon helyen) hol vastagságából valószínűleg tetemesen veszített. 

Ezen rétség felső végén, a völgy baloldalán, az első vízmosásban 71 m.-nyi ma¬ 

gasságban a völgy talpa felett, gránittörmeléket találtam a szálban lévő quar- 

zitos homokkövön. A jégárnak 1 ellát legalább is akkora vastagsága volt a 

kiszélesedés előtt. A völgy baloldalán lejebb haladva a Maly-Uplaznak egy 

keletre irányuló, triasdolomitból álló nyúlványa zárja el előttünk az utat, 

illetőleg keletre tereli. A jégárnak is akadályul szolgált ezen kiugró orr, 

mivel itt a jégtömegek némileg torlódtak. Ezen orron ugyanis egészen közel 

80 m.-nyíre a völgy talpától vereshomokkő és gránitdarabokat találtam. 

A torlódást elősegítette az orrtól délre elhúzódó dombvonulat, mely a fentebb 

említett rétségen alacsony, széles hát alakjában kezdődve a mentében elhú¬ 

zódó völgyekhez képest viszonylagos magasságban mindinkább gyarapszik, 
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úgy, hogy az Uplaz nyúlványa előtt közel 70 méternyire emelkedik a tőle 

északra elhúzódó völgy talpa felett. S minthogy ezen völgy lefelé mindinkább 

megszükül, a jégár vastagsága is azon mértékben gyarapodott, a melyben 

apadt szelessége. Nincs ugyan kizárva, a magassági viszonyok legalább nem 

szólanak ellene, hogy a jégár ezen középhátat is elbontotta, de ezen esetben 

a burkoló jégréteg nem lehetett valami vastag. A kedvezőtlen időjárás meg¬ 

akadályozott ezen kérdés eldöntésében. Az Uplaz orrán át haladt jégár azon¬ 

ban a fentebb említett réten volt jégtömegnek csak eg}Tik ágát képezte, a 

másik ág a középháttól jobbra bocsátkozott le, egyesülve a Zvistova- és Sucha- 

völgy esetleges jégtömegeivel. Ezen jégár útját óriási vándorkövek jelölik, 

melyek közül különösen a gömbölyded mészkősziklák tűnnek fel. Ezen völgy¬ 

ben lefelé haladva, már majdnem szemben az Uplaz említett nyúlványával, 

utunk jobb oldalán egy kis part húzódik el, mely közelebb megvizsgálva a 

jégár oldalmorénájának bizonyul. Ez főleg gömbölyded mészkősziklákból, 

kevés vöröshomokkőből és még kevesebb vörösföldpátú gránitból áll, mely 

anyagok minden kivehető rend nélkül helyeződtek el. Az oldalmoréna ív¬ 

alakban teljesen elzárja a kelet felől jövő mellékvölgyet és a Sucha-polana 

nevű szép medenczét alkotja. Több helyen két vagy három párhuzamos, 

széles, lapos dombsorból áll, másutt azonban tisztán gátidomú; szélessége 

ilyenkor 30-—50 m.; a mögötte elterülő rétségtől 2—3 méternyire emelkedik; 

a fővölgy talpa felett pedig 26 m. magasságban fekszik. Folytatásában erősen 

a hegy oldalához simul és gyors eséssel nemsokára teljen megszűnik; és mint¬ 

hogy alig néhány száz lépésnyire innen vége van a jégár minden nyomának, a 

baloldali ág sem haladhatott messzire, a mint az Uplaz hegyormán átha¬ 

ladva a fővölgybe bocsátkozott és a jobboldali ággal egyesült. A jégár utolsó 

lerakodmánya egy homlokmorénára emlékeztető sziklahalmaz, mely külön¬ 

böző nagyságú és minden rend nélkül elhelyezett, többnyire gömbölyded, 

kopott mészkő-, vöröshomokkő- és gránitsziklákból áll. Innen a völgy bal¬ 

oldalán követni lehet a jövevénykövek folyton emelkedő határvonalát egészen 

az Uplaz hegyorráig. A jégár említett végpontja körülbelül 1160 m. magas és 

mivel innen a völgy alsó vége majdnem 2 km.-nyi távol van, teljesen ki van 

zárva annak lehetősége, hogy a Javorinka-jégárhoz a Siroka-völgyből is 

jutottak volna jégtömegek. 

2. A Bialka-völgy jégára. 

A Javorinka-völgy töl nyugatra és nagyjában szintén északi irány¬ 

ban húzódik el a Magas-Tátra legnagyobb völgye: a Bialka-völgy, mely 

a Halas-tóban, illetőleg Tengerszemben eredő Bialka-pataktól kapta nevét. 

Fővize azonban a Poduplaszky-völgyből jövő, és ez szabja meg az egész 

völgynek irányát is. Ez a fővölgy, melybe balfelől a Békás tavak völgye a 

Bialka-, allosztoka- és végül a Wakszmundszka-völgyek nyilának; jobb felöl 
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a felső szakaszában belenyíló Rovinki-völgyön kívül nincsen nagyobb mellék¬ 

völgye. Itt tehát a Javorinka-völgyben észleltek ellenkezőjét találjuk; mert 

ott a mellékvölgyek majdnem mind a fővölgy jobb oldalán eredtek, itt pedig 

a baloldalán vannak. 

A Poduplaszky-völgy a Lengyel-nyeregtől a Bialka torkolatáig 6'5 km.; 

itten átveszi a Bialka nevet és a Lysa fiirészmalom mellett levő Skalki-ig, 

hol a hegységből kilép további 5 km. hosszú. A Javorinkával való egyesülés a 

Lysától még több mint 6'5 km.-nyíre esik. 

A Bialka-völgy vízterülete nagyjában háromszöghöz hasonlít, melynek 

csúcsait a Lysa melleti Skalki, a Gerlachfalvi-csúcs északnyugati nyúlványa 

és a Svinnicza (2293 m.) képezi; kiterjedése körülbelül 65 km2. Ezen völgy 

geológiai viszonyai is elég kedvezők az egykori jégárak nyomainak felisme¬ 

résére ; a Poduplaszky-völgy felső szakasza, a Rovinki-völgy, továbbá a Békás- 

tavak medenczéje, a Bialka-völgy a Poduplaszky-völgygyel való egyesüléséig, 

végül a Rosztoka-völgy is teljesen gránitból állanak; üledékes kőzeteket 

csak a fővölgy alsó szakaszában és a Wakszmundszka-mellékvölgyben ta¬ 

lálunk. A fővölgy jobb oldalán körülbelül szemben a Békás-tavakból eredő 

pataknak torkolatával kezdődnek az üledékes kőzetek vöröshomokkő alak¬ 

jában ; tovább északfelé trias-mészkő és dolomit következik; a meredeken ki¬ 

álló mészkőszírtek a bécsi földtani intézet felvételei szerint trias-korbeliek. 

Ezen képződmények alkotják az egész jobboldali lejtőt a Javorinai hágóig, 

hol már harmadkori kőzetek mutatkoznak. A fővölgy baloldalán egészen a 

Wakszmundszka-völgyig terjed ki a gránit. Ezen völgy jobb oldali mellék - 

völgye, a Koszyszta-völgy mindkét oldalán gránitból áll; a tulajdonképeni 

Wakszmundszka-völgy felső része azonban üledékes kőzetekből van alkotva; 

ugyanaz áll alsó szakaszának baloldali lejtőiről, míg a jobb oldalon jégár¬ 

törmelékkel borított gránit a völgy torkolatáig található. 

A Bialka-jégárnak a Poduplaszky-völgyből származott hatalmas törzse 

azon terjedelmes medenczében eredt, melyben a Litvorovy (1853 m.) és az 

ettől nyugatra eső Zöld-tó fekszik és melyet dólfelé a Ganek (2509), Vas¬ 

kapu (2436 m.), Batizfalvi-csúcs (2464 m.) és Felkai-csúcs (2218 m.) között 

elhúzódó főgerincz határol. Ettől nyugatra van azon medencze, mely mere¬ 

dek, kopár sziklafalaival az év legnagyobb részén át befagyott Zamarzly 

tavat (1794 m.) és a lejebb, de szintén hatalmas kőfalaktól alkotott me¬ 

denczében fekvő Cseli-tavat zárja körül. Mind a két tó szép példája azon 

sajátszerű köridomú bemélyedéseknek (circus), melyek a völgyek oldalain 

szálban levő kőzetben támadtak. Keletre a Litvorovy- és Zöld-tó medenczé- 

jétől azon megnyúlt medencze van, melyet a Lengyel-nyereg határol délfelől. 

Ezen medenczében terül el az 1966 m. magasságban fekvő és szintén az év 

legnagyobb részén át jéggel borított Eagyas-tó. A medencze déli, nyugati és 

keleti lejtőit hatalmas törmelékmezők borítják, alján azonban többnyire ki¬ 

látszanak a szálban lévő szikláknak gömbölydedre koptatott dudorai. A tó 
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jobb oldalán széleshátu dombocska van, melynek simára horzsolt felszínén 

különböző nagyságú (20—100 lépésnyi kerületű) és esős időben vízzel meg¬ 

telt medenczék terülnek el. Ilyen hát zárja el a Fagyas-tó lefolyását is. Ezen 

tó medre különben egészen sziklában van kivájva és e tekintben teljesen 

megegyezik a körülette levő kisebb társaival és valószínű, hogy medenczé- 

jenek keletkezése is hasonló okon alapszik, mint ezeke. Hogy ezen ok a 

folyóvíz erosioja lehetne, az ellen már a mélyedések köridomú alakja, vala¬ 

mint a be- és kifolyás medrének teljes hiánya szól. 

Ezen három, észak felé nyíló és most is terjedelmes hómezőket magában 

rejtő medencze jégtömegei, alig hogy a bölcsőjüket elhagyták, már egyesül¬ 

tek egymással. Nem messze innen jobb felől a Rovinki-völgy jégtömegei 

csatlakoztak hozzájuk, melyek bizonyosan szintén tetemesek voltak, mivel 

ezen völgyet délkelet felöl a Javorove-skala, délnyugat felől pedig egy a 

Javorovenél meg zordonabb hegygerincz határolja és a völgy általában igen 

magas fekvésű. Felső végén a talpa 2000 m.-nél magasabb, alsó végén pedig 

1500 m.; innen feltűnő meredeken lebocsátkozik a Poduplaszky-völgybe, 

mely e helyen körülbelül 1260 m. A Rovinki-völgy lejtőit és alját óriási 

törmelék borítja, mely a közlekedést ezen irányban felette megnehezíti. 

A Poduplaszky-völgyben is igen sok törmelék gyűlt össze. Alját alapmoré¬ 

nához hasonló képződmény borítja, melybe a patak mély medret vájt ki ma¬ 

gának ; meredek lejtőihez pedig törmelékkúpok támaszkodnak. Tisztán jégár 

eredetűnek felismerhető képződményekkel csak valamivel lejebb; találkozunk. 

A Litvorove zleby táján 30—40 méternyire a víz tükre felett jobb oldal¬ 

moréna látható, mely kevés megszakítással és folytonosan emelkedve a 

Zamky alatt kiálló meredek sziklafalig húzódik. A baloldalon azon tisztáson 

találunk oldalmorénát, mely a Békás-tavak vizének torkolata közelében 

terül el. Ezen moréna azonban, minthogy viszonylagos magassága jelenték¬ 

telen, valószínűleg a jégár visszahúzódásának korszakából való. E tájon a 

Békás-tavak jégára is egyesült a Poduplaszky-völgyével. 

A Békás-tavak környéke alakra nézve teljesen megegyezik a Tátra völ¬ 

gyeinek felső szakaszával; meredek, sokszor kopár sziklafalakból álló félkör 

vagy patkóidomú keret, mely terjedelmes, nagyjában síkterületű és egy vagy 

több tavat magában rejtő medenczét zár körül. A Békás-tavak medenczéjé- 

ben két tekintélyes terjedelmű és egymás mögött fekvő tó van. A medencze 

hátterét a meredek falú, kúpidomú Ryzy-csúcs képezi, melynek tövét tör¬ 

melékkúpok borítják; nyugat felé a Hétkoronahegy (2082 in.), kelet felé pedig 

a Skorusnik (2175 m.) lánczolata húzódik el. A Hétkoronahegy lej¬ 

tője többnyire gyepes és járható, csak az előlső tónál meredek falú, a 

Skorusnik többnyire törmelékkel borított, de azért egyes gyepes területek 

itt sem hiányzanak. A hátsó tó medrét (1717 m.) mindenfelől törmelék veszi 

körül, melynek gyarapodása a tó területének rovására történik. A Ryzy felé, 

valamint a lefolyás helyén azonban a törmelék nem képez vastag réteget, 
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mivel ott szálban levő sziklák bukkannak a felszínre. Az elölső tó csak 

kevéssel alacsonyabb a hátsónál; nyugat felé meredek sziklafal, kelet 

felé majdnem félkörben elhúzódó törmeléktömegek határolják, lefolyását 

pedig szálban lévő gránitgát zárja el, mely gyönyörűen le van csiszolva és 

hátán itt-ott a visszavonuló jégártól lerakott gránitsziklákat visel. Ezen gát a 

tó felé lankáson bocsátkozik le, kifele azonban elég meredek. A tó meden- 

czéjéből előrenyomult jegnek, ezen gáthoz érve, felfelé kellett hatolnia. 

Tovább lefelé is igen tanulságos csiszolt felületeket volt alkalmam észlelni 

és ezen csiszolások az egykori jégárnak egyedüli biztosan felismerhető nyo¬ 

mai. Morénához hasonló képződményeket nem láttam, ámbár a patak jobb 

oldalán itt-ott nagyobb mennyiségben összehalmozott törmeléktömegek, mind 

elhelyeződésök-, mind alakjok- es!nagyságukra nézve a jégártörmelékkel meg¬ 

egyeznek. 

Alig 1 km.-nyíre a Békás-tavak lefolyásának torkolatától egyesül a 

Bialka- a Poduplaszkypatak vizével, és e tájon volt a hajdani jégárak egye¬ 

sülése is. A Bialka-völgy ezen felső szakasza háromszöghöz hasonlít; 

egyik oldalát azon liegygerincz képezi, melyből a Hetkoronahegy és a 

Rizy-csúcs emelkedik ki és mely a Tengerszem-csúcsban (2508 m.) végződik. 

Másik oldala azon nagyon szaggatott, meredekfalú kopár gerincz, mely 

északnyugat felé húzódik és melyhez a Menguszfalvi-csúcs (2377), az Ökör¬ 

hát, a Csubrina és Miedziane (217(5) csúcscsoportok tartoznak. Ez délnyu¬ 

gat felé határolja a Bialka-völgyet; végül mint a háromszög harmadik oldala 

a Miedziane- (Gruby-) csúcsból kiinduló és északkelet felé tartó hegyhát emlí¬ 

tendő, mely az Opaleny-hegyben (1426 m.) végződik és a Bialka-völgy észak- 

nyugati határát képezi. 

A Bialka-völgy jégára egyrészt a mai Tengerszem hátteréből, másrészt 

pedig a Baráttól (2075 m.) nyugatra levő mélyedéstől kapta jégtömegeinek 

főrészét. Ezek a Halas-tó táján egyesülve kezdetben észak-északkeleti, 

azután pedig északkeleti irányban hatoltak előre. Ezen jégár homlok-, alap- 

és oldalmorénák alakjában igen tisztán felismerhető nyomokat hagyott hátra. 

Hogy a Halas-tavat elzáró gát homlokmoréna, azt már 1878-ban közöltem* 

és az újabban ezen tóhoz tett kirándulásaim nem csak megerősítettek abbeli 

nézetemben, hanem még csodálkozásomat is keltették fel, hogy mások azt 

eddig észre nem vették. Az említett gát külső lejtője ívalaku és aránylag 

lankás, belső lejtője meredekebb; felszínén különböző nagyságú gránitszik¬ 

lák hevernek, melyek között azonban gyepes és törpefenyővel benőtt részle¬ 

tek is vannak. A gát koronájában balról jobbra haladva négy egymást nagy¬ 

ságban és mélységben tetemesen felülmúló bevágás van; a 2-ik és 3-ik be¬ 

vágás közötti rész némileg kúpidomú és legmagasabbra emelkedik a víz tük¬ 

rétől (23 m.); a 2-ik bevágáson át út vezet a tó mellett álló menedékházhoz; 

* A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. V. köt. 144. old. 
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a 3-ik bevágás a tónak világosan felismerhető régi lefolyása volt, most azon¬ 

ban már 6 m.-rel magasabb a tó felszínénél. A negyedik, legmelyebb bevá¬ 

gás már egészen a gát jobb oldalára esik és a tó jelen lefolyásának medre. 

Jobbra a lefolyástól még egyszer tetemesen emelkedik a gát, de azu¬ 

tán folytonosan esve a hegyoldalhoz simul. Az egész gát, a hol csak fel van 

tárva, jellemző jégártörmelékből áll, melyet a jégár visszavonulásának utolsó 

szakaszában rakott le. Van ugyan még a Tengerszem előtt is gránittörmelék, 

mely a tó lefolyását elzárni látszik, de ezen törmelékréteg aránylag vékony 

és a Tengerszem valóban a Halas-tó felé is szálban lévő sziklával van körül¬ 

zárva; az ő medenczéje úgynevezett circus. 

A Halas-tavat észak felé határoló homlokmoréna előtt nem messze 

meglehetős nagy, mocsáros tőzegmedencze terül el, mely észak felé szintén 

homlokmorénával van határolva és mindjárt első tekintetre lefolyt, illetőleg 

kitöltődött tó medenczéjének ismerhető fel. A mélyebb pontokon még most 

is tócsát képez a Halas-tóból jövő víz. Itt-ott, néhány nyomorék fenyőfácska 

is mutatkozik, bizonyságot tevén, hogy már a favegetatio határán vagyunk. 

Egy harmadik szép homlokmoréna azon bő forrás felett van, mely a Halas¬ 

tóhoz vezető úttól balra, a völgy baloldali lejtőjén már messziről látható víz¬ 

mosás közelében van. Nem kevésbbé tanulságosak az oldal- és alapmorénák, 

melyek különösen a víz jobb oldalán láthatók világosan. Egy oldalmoréna 

mindjárt a Halas-tó előtti homlokmorénánál kezdődik és hatalmas töl¬ 

tés alakjában húzódik a hegylejtő tövében. Nem messze lefelé azonban már 

két, sőt több ilyen hullámot találunk. A fentebb említett forrás táján az alsó 

hullám 9 in., a felső pedig 39 méternyi magasságban terül el a Bialka-víz 

tükre felett. Az alsót az akipunorénához tartozónak lehetne tekinteni, ha nem 

volna oly jellemző alakja és ha tovább lefelé nem nagyobbodnék oly feltű¬ 

nően. Szélessége 15—35 m. között változik; a patak felé meredek, az ellen¬ 

kező oldalon lankás a lejtője. A másik hullám viszonylagos magassága azon 

mértékben apad, a milyenben az elsőé növekszik. A két hullám némely helyen 

párhuzamos, másutt meg, széles hátat képezve, összeolvad, és megint másutt 

a hosszanti hullámok egész sorozatára bomlik fel, melyek különböző nagy¬ 

ságú és többnyire tőzeges medenczéket vagy gyejies síkterületeket zárnak 

körül. Ezen változatos felszín kapcsolatban azon különböző nagyságú és 

alakú gránitsziklákkal, melyek a völgy egész alját borítják a látogatóra igazi 

morénaterületnek benyomását teszik. A víz baloldalán a felső oldalmoréná¬ 

nak megfelelő terrasz húzódik el, mely némely helyen, például a többször 

említett forrás felett erősen kiemelkedik. A Bialka vize, mely a völgy felső 

szakaszában alig egy nehány méternyire vájta medrét az alapmorénába, 

a völgy alsó szakaszában már nagyon mélyre nyomult. A Hétkorona-hegy 

utolsó előtti lépcsőzetének közepe táján a Bialkára merőlegesen áthatolva a 

völgyön, a Bialka medrét 22 m. mélynek találtam. A jobboldali part feltű¬ 

nően meredek és jellemző jégártörmelékből áll. Erre nagy nehezen felka- 
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paszkodva és a hegy oldalának tartva, több bullámon baladunk át, melynek 

utolsóját 4—5 m. mély völgyecske választ el a hegy lejtőjétől. Ezen bullám 

absolut magassága körülbelül 10 m.-rel múlja felül a patak mellett levőét, 

ámbár szemre azt a benyomást nyerjük, mintha a morénaterület a hegyoldal 

felé tetemesen esnék. A begy lejtőjén több helyen kisebb-nagyobb terrasz- 

idomü kiemelkedések vannak, melyek gránittörmelékből állanak; nem sike¬ 

rült azonban eldöntenem, vájjon oldalmorénáknak tekinthetők-e? A minde¬ 

nütt egyforma kőzet és a jellemző oldalmorénaalak hiánya nagyon meg¬ 

nehezítik ezen kérdés megoldását. 

A völgy torkolatánál sem sikerült a Bialka hajdani jégárának hatá¬ 

raira és így nagyságára vonatkozólag biztos adatokat szereznem, de tekintve 

a völgy aljának alakját és kiterjedését, jogosan következtethetjük, hogy 

ezen jégár igen széles volt és minthogy a szélesség a vastagsággal for¬ 

dított arányban áll, nincs kizárva annak lehetősége, hogy a hegylejtő 

tövében elhúzódó magasabb oldalmoréna a jégár legnagyobb kiterjedé¬ 

sének határát jelöli. A Bialka-jégár tekintélyes nagyságáról különben 

több mint 20 m. vastag alapmoréna, valamint a Poduplaszky-völgy jégárá¬ 

nak nagyfokú növekedése, midőn a Bialka-jégárral egyesült, teszen kézzel 

fogható bizonyságot. A Poduplaszky-völgy jégárának a völgy ezen alsó sza¬ 

kaszában való növekedéséről a következő adatok nyújtanak világos képet. 

A völgy jobboldali lejtőjén, a Békás-tavak lefolyásának torkolatával szemben 

levő sziklafalak alatt körülbelől 70 m. magasságban a völgy talpa felett ta- 

láttam a jövevénygránitdarabok felső határát, a Bialka torkolata táján már 

153 m.-re emelkedett ezen határvonal és a Rosztoka-menedékliázzal szem¬ 

ben, a Holicza alatt Róth M. mérése szerint 1256 m. absolut magasságban 

húzódik el a nagyobbára gránitból, kevés vöröshomokkőből és még kevesebb 

mészkőből álló oldalmoréna, és minthogy a völgy talpa e tájon körülbelől 

1010 m., a jégár vastagsága, eltekintve a közepén mutatkozó domborodá- 

sától, 246 m.-re rúgott. A jövevény-gránitsziklák igen különböző nagyságúak, 

többnyire gömbölydedek és már erősen mállottak. Hasonló sziklák borítják 

a hegylejtő alsóbb részeit is és az ott heverő gránittömbök között van olyan 

is, melynek köbtartalma felülmúlja a 30 m3-t. Szálban a lejtő felső részében 

quarzitos homokkő van és ez a gerinczet is látszik alkotni; a lejtő alsóbb ré¬ 

szében pedig trias-mészkő bukkan ki. Az említett oldalmoréna lefelé való 

folytatásában a Cservena-skala meredek sziklafalainál megszakad, felfelé 

azonban még jó messzire halad. A völgy túlsó oldalán, a Rosztoka-hegy lej¬ 

tőjén körülbelül ugyanazon magasságban hasonló képződményt látunk, mely 

hol hullámot, hol kiálló terraszt alkot. 

Hogy a jégár vastagsága e tájon oly rohamosan növekedett, annak oka, 

főleg a völgynek a Cservena skala mellett való megszükülése, de részben a 

Rosztoka-völgyből jövő jégárral való egyesülés visszahatása is. A Rosztoka- 

völgyből ugyanis a Bialka-völgy jégárának talán legerősebb ága eredt és ez 
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még a Cservena skala nevű sziklafalak előtt egyesült a főtörzszsel és mint¬ 

hogy a Bialka-vólgy esése igen jelentéktelen, — a Bialkánaka Poduplaszky- 

patakkal való egyesülésétől a Cservena-skaláig több mint 2 km.-nyi úton 

alig 100 m., — nagyon természetes, hogy ezen óriási jégtömegeknek egye¬ 

sülése következtében a völgy hátrább eső szakaszában némi torlódás támadt. 

A Bosztoka-völgy délkelet felé a Bialka felső szakaszával határos és 

attól azon gerincz választja el, mely a Miedziane-csücsnál (2107 m.) kezdődve 

a Swiesztowkán és Ubocson át észak kelet felé tart és az Opaleni-begyben 

(142G m.) végződik. Délnyugat felé a Miedziane, Glatkie (2072 m.) és Swin- 

nicza (2293 m.) között elhúzódó gerincz határolja, míg északnyugat felé a 

Swinnicza, Koziwierch (2259 m.), Gránát (2217 m ), Krzyzne és a Rosztoka- 

csúcsban (2092 m.) végződő Woloszyn képezi határát. 

Részint ezen magas csúcssorok és a köztük elterülő mélyedések és sza¬ 

kadások, meg inkább azonban a völgy felső szakaszának terjedelmes és 

1670 m.-nél nagyobb magasságban fekvő medenczéi igen alkalmasak voltak 

hatalmas jégtömegek létrehozására. 

Ha a Zawrat-hágón át a Swinnicza mellett ezen völgybe lépünk, óriási 

törmelékhalmokkal és meredek sziklafalakkal körülvett medenczébe jutunk, 

melynek fülkeiben most is egész nyáron át terjedelmes hómezők fehérlenek. 

Ezen medencze legmélyebb pontján 1889 m. magasságban fekszik a három 

oldal felől törmelékkel körülvett Hátsó- vagy Jeges-tó, a Lengyel-Öttó leg- 

magasabbika; előtte még egy kis tócsa terül el szálban lévő sziklában kivájt 

mederrel; ugyan ilyennek bizonyul be közelebbi vizsgálatnál a Nagy-tónak 

medre is. A Jegestóban összegyűlt hó- és jégtömegek délfelé hagyták el a me- 

denczét, lehorzsolva az útban lévő sziklagátat es magokkal szállítva sok törme¬ 

léket, melyet azután a Fekete-tó északi és részben keleti oldalán hatalmas 

gát alakjában leraktak. A jégár ezen gáttól balra haladt el egyenesen a 

Nagy-tó felé tartva, mely a Tátrának legnagyobb tava. Itt két ágra szakadt: 

az egyik az útban lévő sziklaháttól balra haladt, a másik pedig jobbra for¬ 

dult és a Kis- és Előlső-tó jégtömegeivel egyesülve bocsátkozott le a fővölgybe. 

Teljes erejében azonban egészen elborította a jégár az útjában állott aka¬ 

dályt, a mint erről a sziklahát lehorzsolt felszíne tanúskodik. A Nagy-tó 

medre szálban lévő sziklában van kivájva, ugyanaz mondható a tőle keletre 

lévő Kis- és Előlső-tóról, valamint a még tovább keletre fekvő víztelen me- 

denczéről is. Ezen tavak közvetlen környékén mindenütt világosan látható a 

jégár vájása és horzsolása. Az ezen tavakat a fővölgy felé elzáró gát három 

helyen át van törve, hol a jégár jég- és víztömegei lefolytak. Az áttörések 

keletről nyugatra, vagy is a völgyben felfelé haladva folyton kisebbedö ma¬ 

gassággal következnek egymásután. Az első a kiszáradt medencze előtt fek¬ 

szik, és rajta ösvény vezet át a fővölgybe; a másik az Előlső-tó keleti vége 

előtt van; a víztükör feletti magassága körülbelül 5 m.-re tehető; a harma¬ 

diknak magassága csak 2—3 m. Most a víz az Előlső-tóból a Kis-tóba és 
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innen a Nagy-tóba foly. A törzskari térkép erre vonatkozó adatai tehát hi¬ 

básak, mivel ezek szerint a Nagy-tó magassága 1676'1 m. es az Előlső-tóé 

1674*2 m. volna. 

Még tanulságosabb és nagyobbszabású csiszolásokra akadunk, ha a Nagy¬ 

tótól a Sziklava-vízesés mentében lefelé haladunk. Ott gyönyörűen csiszolt 

hátakat, dudorokat, lejtőket és meredek falakat pillantunk meg, a merre csak 

tekintünk, s ösmerve a Magas-Tátra minden nagyobb völgyét, bízvást állít¬ 

hatom, hogy a Eosztoka völgyéihez fogható csiszolásokat a Magas-Tátra más 

völgyében nem láttam. A kiálló sziklapadok függőleges oldala domborúra 

van koptatva; a meredek falakon a völgy talpával és egymás között is pár¬ 

huzamosan haladó, tágas mélyedések vannak kivájva. 

A völgy alsóbb szakaszaiban leginkább morénaképződmények marad¬ 

tak ránk, de azért csiszolt felületek is fordulnak elő. Nem messze a Sziklává 

vízesés alatt több hullámból álló homlokmoréna maradványai láthatók, me¬ 

lyek tőzegmocsarat zárnak körül. Oldalmoréna-részletek is gyakoriak mind 

a jobb, mind a balparton, sőt némely helyen két oldalmoréna is van egymás 

felett. Ezen képződmények azonban a meredek hegylejtőkről szakadó tör¬ 

melék összehalmozódása következtében többnyire már nem ismerhetők fel 

tisztán. Sokkal kedvezőbb eredményre vezettek a csiszolt felületek, melyek, 

közül különösen kettőt óhajtok felemlíteni. Mind a kettő a völgy alsó végén, 

a patak jobb oldalán az Opaleni-hegynek a Eosztoka-völgy felé kinyúló orrán 

látható; az egyik a Eosztoka oldalán mutatkozó második (alulról felfelé szá¬ 

mítva) vízmosással szemben közvetetlenül az út mellett az orr vízválasztóján 

van. Ez egy gyengén kidomborodó, szálban lévő szikla, melynek simára csi¬ 

szolt a völgy alja felé lejtősödő felszínén egymás közt és a völgy talpával 

párhuzamosan haladó kisebb barázdák láthatók. A másik sziklát valamivel 

lejebb, az említett orrnak a Bialka-völgy felé bocsátkozó lejtőjén, a Eosz¬ 

toka oldalán lévő első és második vízmosás közti térrel szemben, az úttól 

G—8 lépésnyire jobbra (lemenet), 120 m.-nyíre a Eosztoka menedékház 

felett, bokrok között találtam. Ez is szálban van és a Bialka völgye felé lej - 

tősödik. Felszíne sima és párhuzamosan futó rovátkáktól finomul barázdált. 

A barázdák és karczolások lefelé a Bialka-völgy alja felé haladnak, irányuk 

azonban nem esik össze teljesen a Eosztoka-völgy tengelyével, hanem (felül¬ 

ről tekintve) egy kevéssé bal fele tér el, mi azon nyomásnak tulajdonítandó, 

melylyel a Bialka-völgy jóval erősebb jégára, a Eosztoka-völgy jégárát az 

egyesülés helyén eredeti irányának elhagyására és a Bialka-völgyben való 

haladásra kényszerítette. A szikla felszíne beszivárgó víztől nedves volt, mi¬ 

nek következtében jóval élesebben tűntek fel a barázdák, mint száraz szikla¬ 

falakon. 

Hogy ezen barázdákat nem folyó víz hozta létre, arról meggyőződ¬ 

hetünk, ha a sűrűbben odabocsátott víz lefolyását megfigyeljük. Ez sohasem 

halad a barázdákban, hanem szöget képez velők. 

(235) 



ROTH SAMU: 352 

A leírt eset egyáltalában a legtanulságosabb és legjellemzőbb csiszolás, 

melyet eddig a Magas-Tátrában találtam. 

Lebocsátkozva a Eosztoka-menedékház felé egy kis morénaterületre 

jutunk, melyet a Bialka és Rosztoka egymással tálálkozó oldalmorénái alkot¬ 

nak, tőzegmocsárral telt medenczét zárván körül. Ezen morénákat megapadt 

jégárak rakták le; a teljes erejükben volt jégárak magasan a fentebb leírt 

csiszolás felett találkoztak. 

Ezután már csak a Wakszmundszka-völgyből szakadt egy kis mel¬ 

lékág a Bialka jégárba. Ezen völgy Koszysta nevű jobboldali mellék¬ 

völgye, a 2000 m.-nél jóval magasabb Ivoszyszta, Krzyzne és Woloszyn csúcs¬ 

csoportoktól van körülvéve és hajdanában szintén jégárt rejtett magában. 

Erről tanúskodik a völgy jobb oldalán elterülő oldalmoréna, mely a tulaj- 

donképeni Wakszmundszka-völgy jobb oldalán folytatódva a Bialka-völgy 

bal oldalán lévő és a Rosztoka-csúcs északkeleti oldalán elhúzódó hatalmas 

oldalmorénával egyesül. Ezen utóbbi moréna azon tájon, hol a Rosztoka- 

menedékháztól a Wakszmundszkára vezető gyalogösvény a moréna mögött álló 

kosár mellett halad el a törzskari térkép szerint 1263 m. magas és minthogy 

a Bialka talpa ezen irányban legfeljebb 1000 m., a fő völgy jégára itt 263 m. 

vastagságot ért el. Ez úgy látszik a Bialka-jégárnak legnagyobb vastagsága, 

mert innen a völgy már kiszélesedik, úgy, hogy a Wakszmundszka-völgyön 

túl a Eussinova polánán a jégár szállította gránit már csak 1225 m. (az én 

mérésem szerint, Partsch szerint 1229m.) magasságban van, minek 245 m. 

vastagság felel meg. Van ugyan a Wakszmundszka-völgy baloldali lejtőjén 

még 1274 m. magasságban is egy oldalmoréna, de ennek létrehozásánál alig 

szerepelt a Bialka-jégár. Ha ugyanis a Przyslopról a Wakszmundszka-völgy 

bal oldalán a Eussinova polena felé haladunk, nem messze azon ponton 

alul, hol a Eosztoka-menedékház felé vezető ösvény útunktól elválik, az út 

mellett egyes gránitdarabokat lelünk. Nem sokára emelkedni kezd ösvényünk, 

s ott a gránitdarabok száma is gyarapodik, míg felérve egy kis gerinczre, 

az úttól jobbra szép oldalmorénát látunk, mely igen tekintélyes vörös- 

homokkő- és gránitsziklákból, tehát olyan kőzetekből áll, milyenek csak 

a Wakszmundszka-völgyből, illetőleg annak «Ivoszyszta» nevű mellékvölgyé¬ 

ből juthattak oda. Ezen oldalmoréna magassága mérésem szerint 1274 m. 

Ha azt a Bialka-jégár hozta volna létre, közel 300 m. vastagnak kellett 

volna lennie, mivel a Bialka-völgy alja e tájon körülbelül 980 m. De az 

ellen szól az anyagon kívül még ezen oldalmoréna gyors esése és apadása is, 

melyet utunk folytatásában tapasztalunk rajta. 

A Russinova-polánára érve és a gránit elterjedésének felső határát fel¬ 

keresve, dél felé igen szépen látjuk a Rosztoka-csúcs előtt elhúzódó és 

fentebb leírt oldalmorénát, de látjuk egyúttal a Bialka jobb oldalán a Cser- 

vena-skalától megszakított oldalmorénát is, a mint az a sziklafal északi 

végétől különösen kezdetben gyorsan eső terrasz alakjában a Lysától 
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a Javorinára vezető út felé húzódik. Ezen úton túl az oldalmoréna Partsch 

szerint mindinkább töltesalakúvá leszen és folyton apadó magassággal végül 

körülbelül 300 lépésnyire az úttól, ívalakban, gyors eséssel a Bialkának 

40 m.-rel mélyebben fekvő medre felé kanyarodik, a jégár közel végét jelez¬ 

vén. Magam is több helyen bejártam ezen morénát s Partsch erre vonat¬ 

kozó adatait csak megerősíthetem. Én ugyan még valamivel lejebb a Bialka 

12 m. mély medre mentében is találtam széles, nagy gránitgömbökből álló, 

lapos hátat, mely mögött a Hovancova felé tőzeges mocsárok terülnek el; 

de minthogy a parton látható feltárásban a 12 m. magas falnak csak felső 

2 m.-je gránitbömpölyök- és törmelékből áll, a többi pedig szálban lévő har- 

madkorbeli képződmény, lehetséges, hogy a Bialka-patak egyik régibb lera- 

kodmányával van dolgunk Pfasonló képződményt a Bialka bal oldalán is 

találunk. Ezen mocsáros területtől a Hovancova felé menve, kezdetben arány¬ 

lag ritkák a gránit- és vörösbomokkősziklák, feljebb a gerincz felé azonban 

mindinkább gyarapodnak mind nagyságra, mind számra nézve. A Bialkától 

a Javorinai-hágóra vezető gyalog úton felfelé haladva, egyes helyeken közel 

10 m3 nagyságú szögletes, mohlepte gránitsziklákat találtam, melyek még 

a Bialka-jégáron kerültek mostani helyökre. Ezen sziklák felső határán túl 

egészen agerinczig sem nagyobb sem kisebb gránit- vagy vöröshomokkődara- 

bot nem láttam, világos jeléül annak, hogy a túlsó oldalról a hágóra feljutott 

Javorinka-jégár nem bocsátkozott le a Bialkáig, hanem inkább a Hovancova 

hátán és keleti lejtőjén húzódott el, a mint azt a néha tekintélyes nagyságú, 

szögletes, hol gömbölyded gránitsziklák bizonyítják, melyek fent a háton 

sokszor 1 m.-nél mélyebben sárga földben be vannak ágyalva. A Hovancova 

nyugati oldalán itt-ott található jövevénykövek valószínűleg csak a jégár 

olvadása alkalmával keletkezett vízzel kerültek mostani helyökre. A Lysával 

szemben a teraszszerű és óriási sziklákkal — 40 m3-nél nagyobb is van — 

borított oldalmoréna felett az egész begylejtőn nem látni gránitot. A Bialka- 

jégárnak e tájon történt rohamos apadása már PARTSCH-nak is feltűnt, de 

neki nem sikerült ezen sajátságos tényt megfejteni. Csupán a völgynek 

e tájon történő kiszélesedését az apadás okául elfogadni, maga sem tartván 

elégségesnek, utódjára bízta a kérdés végleges eldöntését. Én e végből czél- 

szerűnek tartottam a jégárnak a völgy baloldalán való elterjedésének határát 

felkeresni és azt egész lefutásában követni. Azonban alig, hogy a Russinova- 

polanán elindultam, nagy csodálkozásomra azt vettem észre, hogy a jöve¬ 

vénygránit határa aránylag csak lassan ereszkedik le és hogy a Russinova 

és Goly (1209 m.) közti hágón át a Filipka-patak völgyébe csapott át, me¬ 

lyet kalauzom szerint Za Zadnie-nek neveznek. A gránittömbök határa a 

hágón 43 m.-rel magasabb a hágó legmélyebb és általam 1178*5 m. magas¬ 

nak határozott pontjánál. A jégárnak a vízválasztón áthaladott ága tehát 

40 m.-nél vastagabb volt. Szélességet is óhajtván megtudni, a gránittömbök 

említett határától a Goly-tető felé haladtam és odáig 1050 lépést tettem. 
Földtani Közlöny, XVIII. köt. 188S (“237) 93 
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A Golyn felemelkedve, a gránitdarabok száma mindinkább apad és a szálban 

lévő mészkő törmelékei gyarapodnak, de teljesen nem szűnik meg a gránit 

ott sem és még a Goly legfelsőbb pontján is gránitszikla hever. A hágó 

alsóbb részeit a többé-kevésbbé gömbölyded és sokszor 2 m3-nél is nagyobb 

gránittömbök teljesen ellejhk. Ha az 1209 m. magas Goly-tetőtől a Bialka- 

völgy irányára merőleges vonalat képzelünk, ez nem messze a Lysa felett 

metszi a Bialka 975 m. magas medrét, s minthogy a Bialka fentebb leírt 

jobboldali morénája saját mérésem szerint 1083 m., tehát csak 108 m.-nyíre 

van a Bialka medre felett, egy új és szintén nehezen megfejthető probléma 

előtt állunk: t. i., hogy a jégár bal oldala közel 240 m.-nyíre emelkedett 

a völgy talpa felett, míg jobb oldalának megfelelő magassága alig 110 m. 

volt. A jobb és baloldal között tékát vagy 130 m.-nyi magassági különbség 

mutatkozott. A Goly-dombtól a széles gerinczen (Hurkotne) tovább észak 

felé ismét gyarapodik a gránitsziklák száma, de vastagabb réteget seholsem 

képeznek, a mint azt több helyen a szálban lévő harmadkorbeli homokkő 

és pala bizonyítják. Aránylag legtömegesebb a gránit a gerincz tetején, lefelé 

mindinkább apad és a lejtő alsó felében gyakran tekintélyes területeken, 

különösen a Lysa alatt kiálló sziklafalon túl, alig találunk gránitot. Ha a 

gerinczen tova haladunk, az 1171 m. magasnak jelölt Glodowkára jutunk, 

de itt sincs vége a gránitnak, sőt utunk, mely ezen tetőn át vezet, olyannyira 

van különböző nagyságú gránithömpölyökkel borítva, hogy inkább valamely 

hegyi patak medréhez, mint úthoz hasonlít. De az úttól jobbra és balra is 

igen sűrűn találunk többnyire mohborította gránitsziklákat, melyek között 

3-—4, sőt 6 m8 nagyságúak is fordulnak elő. Ismét folytatva lefelé menő 

utunkat, végül mérésem szerint 1097 m. magasságban, nem messze azon 

helytől, hol a Ciehára vezető gyalogút válik el Htunktól, egyszerre meg¬ 

szakad a sűrű gránitburok és néhány lépésnyire onnan alig találni csak 

egy darabot is. Ezen határ nagyjában összeesik azon egyenes vonal irá¬ 

nyával, melyet a Zsdjári-hágóról a Bialka-folyóra merőlegesen húzva kép¬ 

zelünk. A hegyhátról lefelé menve a Bialkának e tájon már 200 m.-nél 

mélyebben fekvő medréhez a lejtőn aránylag ritkábbak a gránitsziklák 

és az említett határvonalon túl már egyáltalában nem találtam ilye¬ 

neket. Lent a völg}7 alján a hegylejtő fele tőzeges mocsárok terülnek el, 

melyeket gyakran több köbméter nagyságú gránitsziklákkal borított lapos 

hullám választ el a Bialkának néha 20 m.-nél is mélyebb meredek partú 

medrétől. Váljon ezen hullám jégártól ered-e, vagy pedig a Bialka vizének 

régibb lerakodmányának tekintendő-e, azt épen úgy nem sikerült eldönte- 

nem, mint a Bialka jobb oldalán lévő hasonnemü képződményre nezve. 

A hegylejtőn valamint Goly-Glodowka-gerinczen lévő gránittömegek azonban 

csak jégár utján kerülhettek mostani helyűkre. 

A jövevényköveknek a Glodowkán való előfordulásából rendes körül¬ 

mények közt azt lehetne következtetni, hogy a Bialka-jégár e helyen még í 
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oly vastag volt, hogy baloldalával egészen a határoló gerinczig ért fel, 

mi legalább 200 m. vastagságnak felelne meg. Ilyen jégár természetesen 

nem szűnhetett volna meg egyszere, hanem lassan apadva még nagy távol¬ 

ságban jelölte volna határait a völgy lejtőin lerakott törmelékeivel és oldal¬ 

morénáival, míg végre a völgy alján többé-kevésbbé széles nyelv alakjában 

végződött volna. De tekintve a jégár jobboldali morénájának világosan 

követhető útját és 930—940 m. magasságban a völgy alján való megszűné¬ 

sét, továbbá tekintve a jövevénygránítoknak a Goly-Glodowka-gerinczen és 

annak lejtőin való elterjedését, valamint elég éles és a völgy tengelyére 

majdnem merőleges határvonalukat: be kell látnunk, hogy itt a rendesektől 

eltérő viszonyokkal van dolgunk. Szerény nézetem szerint a hatalmas jégár 

a Lysa mellett lévő meredek sziklafal (Skalky) táján (és valószínűleg ezen 

sziklafaltól is) két ágra oszlott, melyeknek egyike a Bialka mai medrében 

haladt és folytonosan apadva még 900 m. felett megszűnt, a másik pedig a 

Skalky felett lévő háton húzódott el jobbra, balra lebocsátkozva, törmeléket 

szállítva és vastagságban folyton apadva, míg végre a Godowkán túl teljesen 

megszűnt. 

Ha okát kutatjuk ezen sajátságos tüneménynek, azt első sorban a 

völgy irányának a Cservena-skala északi végén való megváltozásában vél¬ 

ném keresendőnek. A Cservena-skala mellett ugyanis egyenesen északnak 

tart a völgy, ezentúl pedig északkelet felé fordul. A jégár, a mint a Cservena- 

skala és Rosztoka által képezett szorosból kilépett, eredeti irányát meg¬ 

tartva, a Rusinova-polanán haladt tovább, honnan erős ágat a Za Zadnie 

völgybe bocsátott le, míg főtömege, tolva az utána érkező jégtömegektől a 

széles gerinczen nyomult előbbre. A jégárnak azonban nem egész tömege 

hatolt fel a Rusinovára, tekintélyes része lent maradt a Bialka medrében és 

megtette a völgy kanyarodását, minek következtében a jégár e tájon igen 

nagy mértékben kiszélesedett: a Rusinova-hágó irányában majdnem kétszer 

oly széles volt, mint 2 km.-rel feljebb. Ezen kiszélesedéssel a vastagság 

apadása járt s ha ehhez az e magasságban már igen tekintélyes olvadást is 

számba veszszük, nem fog merésznek látszani abbeli állításom, hogy a Lysa 

mellett lévő meredek és majdnem 150 m. magas fal kibukkanva, a lejtőt 

képező jégár tömegén, ezt két ágra osztotta, melyeknek egyike a sziklafal 

felett a hegy gerinczén, másika pedig a sziklafal alatt a Bialka medrében 

haladt tova. Az utóbbi 200 m.-rel mélyebb léven, hamarább olvadott el, 

mint az, mely a gerincz fensíkján haladott. 

Ha elfogadjuk ezen itt vázolt magyarázatot, meg van fejtve aJavorinka- 

völgy jégárának alsó szakaszában észlelhető rendellenesség is. Itt is a szo¬ 

rosból kikerült jégár nem kanyarodott a völgy medrével, hanem megtartva 

irányát, felhatolt a völgy torkolatával szemben lévő hegyhátra, elborítván 

egyúttal a völgy egész baloldalát. Innen folytonos eséssel a Hovancova- 

hegyháton tovább haladt, lassan egyenesen északra kanyarodván. Hogy hol 
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érte végét a jégár, azt nehéz volna megállapítani, mivel az egész hegyhát a 

Javorinkának a Bialkába szakadásáig (820 m.), hol sűrűbben, hol ritkáb¬ 

ban granithömpölyökkel van borítva. Partsch úgy véli, hogy a jégár a 

Hovancovának 1037 m.-rel jelölt pontján túl alig haladt messzire és hogy a 

tovább éjszakfelé lévő bömpölyöket a jégár folyó vize szállította mostani 

helyökre. Magam több irányban bejárván ezen hegyhátat, nem találtam oly 

adatokat, melyek Partsch feltevését kétségtelenül támogatnák, de olyanokat 

sem, melyek határozottan ellene szólnának. Ezen azonban csudálkozom, 

hogy miképen állíthatta Partsch, hogy a Javorinka-jégár a völgy talpán 

970 m. magasságban megszűnt, midőn az ő felfogása szerint annak ezen 

tájon még közel 70 m. vastagnak kellett volna lennie. A Hovancova-hegy 

1037 m., és a völgy talpa ezen irányban 975 m.; a Hovancován pedig hatá¬ 

rozottan átment a jégár. Az is nehezen lenne megfejthető, hogy a 70 m. 

yastag jégár a Javorinka jobb oldalán lévő Mesisteni-völgynek legalább leg¬ 

alsóbb szakaszában némi nyomokat nem hagyott. Ha mindezt számba 

veszi vala Partsch, bizonyosan másképen szólott volna adott magyarázata. 

Én valószínűnek tartom, hogy a jégár vékony kéreg alakjában még jóval a 

Hovancova-begyen túl is terjedett, jobbra, balra lebocsátkozván, és való¬ 

ban itt is olyan eset előtt állunk, hol a jégár nem követi a gyorsan kanya¬ 

rodó völgy medrét, hanem az útjában álló széles bátra nyomul fel, melyen 

tovabalad, a hát lejtőin elszéledvén. 

3. A Suchawoda-völgy jégára. 

A Bialka-völgytől nyugatra terül el a Panszczycza-völgygyel egyesült 

Suchawoda-völgy. Ez nagyjában EEK-felé tart és területre nézve jóval 

kisebb a Bialka-völgynél,— alig több 22km'--nél — de az egykori jégárak nyo¬ 

mait illetőleg felette tanulságos. Déli határát a Piargi (1977 m.), Swinnicza 

(2293 in.), Koziwierch (2259 m.), Gránát (2217 m.) és Kryzne képezi, kelet- 

felől a Nagy- és Kis-Kosysta (2192 és 2142 m.) a Przyzlop-hágó (Kolben- 

heyer szerint 1539 m.) és a Kopa (133G m.), északnyugat felé pedig a Piargi, 

Kasperowa (1852 m.), Kopa-Magory és annak észak keletfelé való folytatása 

határolja. Végig tekintve ezen begyek magasságán, csak a déli határon talá¬ 

lunk olyanokat, melyek a hajdani jégárak jégtömegeinek kútforrásúl szol¬ 

gálhattak. Ott három medenczét alkotnak: a Gasienicowe-tavak (Hernyós- 

tavak), a Fekete-tó (Czarny-staw) és a Panszczycza-tó medenczéjét. A Fekete¬ 

tó medenczéje teljesen, a másik kettőé pedig csak felső részében gránitban 

van; a Gasienicowe-tavak medenczéjének északnyugati oldalán quarzitos 

vörös homokkő és triaskorbeli mészkő fedi a gránitot; a Panszczycza-tó 

medenczéje pedig északkelet felé való folytatásában vöröshomokköből áll. 

A Panszczycza és Suchawoda között elhúzódó gerincz déli része gránit, mire 

észak felé vöröshomokkő és ezentúl trias-korbeli mészkő következik. A Sucha- 

(240) 



A MAGAS-TATRA JÉGÁRAI. 357 

woda-völgy baloldali és a Panszczycza-völgy jobboldali lejtőjét mesozoos 

üledékes kőzetek alkotják, melyeket némely helyen óriási mennyiségű jégár- 

törmelek fed el. A Suchawoda-völgy geológiai alkotása tehát igen alkalmas 

az egykori jégárak nyomainak felismerésére; a háttérből került gránit és 

vöröshomokkő-sziklák elterjedése nagyon világosan jelöli a jégár írtját es 

alapot nynjt a jégár nagyságának meghatározására. 

Ha a Lengyel-Öt-tótól a Zawraton át a Czarny-stawhoz lebocsátko¬ 

zunk, — a mi a nyár legnagyobb részén át kisebb-nagyobb hómezőn törté¬ 

nik — nagy törmelékhalmazokra akadunk. Magának a tónak medre körös¬ 

körül kőzettörmelékkel van elborítva; a lefolyását elzáró gát azonban 

szálban lévő szikla, melyre törmelék rakódott. Ezentúl lefelé haladva annyi 

a törmelék és oly jellemző a völgy talpának alakzata, hogy már kevésbbé 

gyakorlott szem is észreveszi, hogy jégár lerakta talaj környezi. A hol 

hosszanti, hol haránt irányban lefutó sziklarakások a köztük elterülő kis 

medenczékkel, a szerte heverő óriási gránit-sziklák, melyek sokszor élükön 

nyugszanak, igazi moréna-terület képét adják. A jobboldali lejtő alján 

oldalmorénára emlékeztető vonulat terül el, de az törpefenyővel oly sűrűn 

van benőve, hogy megközelíthetetlen. Ezen medenczéből az ösvény a 

Gasienicowe, medencze előtt vezet el a tulajdonképi Suchawoda (száraz víz) 

völgybe, mely a Gasienicowe-tavak lefolyását egyesíti magában s melybe 

nem messze htunktól a Czarny-stawból jövő patak is szakad. Ezen völgynek 

baloldalán 50 m.-nyíre azon pont felett, hol az ösvény keresztezi a ottlétem¬ 

kor valóságosan száraz patakmedret, szálban lévő mészkövén és tovább 

lefelé quarzitos homokkövén hatalmas gránit oldalmoréna húzódik el, mely 

mindinkább kiszélesedve és a völgy talpához képest viszonylagos magasság¬ 

ban gyarapodva teljes fensíkot képez. Az ottani szállások mind gránitmoré¬ 

nán állnak. Némely helyen 80 m.-nél nagyobb a szelessége és a völgy lejtő¬ 

jétől ott, a hol keskenyebb, 6—8 m.-nyíre emelkedik ki. Legtanulságosabb 

és legjellemzőbb ezen moréna épen a faöv határán. Valószínűleg ezen 

morénáról tesz említést Kolbenheyer is.* 

Ezen moréna azonban nem jelöli a hajdani jégár elterjedésének leg¬ 

felsőbb határát; még jóval magasabban is akadunk elszórtan heverő gránit¬ 

darabokra az üledékes kőzeteken. De midőn a gyalogösvény a Kopa- 

Magory előtt a gerinczre ér fel, egyszerre feltűnik a gránitsziklák éles határa, 

a mint szintén elérve a gerinczet azon át is csap és a szomszéd Olczysko- 

völgybe bocsátkozik, az egész EEK-felé húzódó és üledékes kőzetekből álló 

hegyhátat tömérdek és gyakran igen nagy gránitsziklákkal elárasztván. 

Innen származnak a kizárólag üledékes kőzetekben bevájt Olczysko-pataü 

vízterületén lévő gránitok is. Ezt különben már Alth is felismerte és Partsch 

* Karl Kolbenheyer: Die Holie Tátra. II. kiad. 2. oldal. 

(241) 



358 EOTH SAMU". 

is lehetségesnek tartja ; * a jégárnak a vízválasztón való átlépésének helyére 

nézve azonban határozottan nem nyilatkoznak. Partsch, kiindulva azon 

tényből, hogy a Suchawoda völgy alja a völgy középszakában, — itt csak az 

jöhet tekintetbe, — mindenütt 160 m. mélyebb oldalgerinczénél csupán csak 

azt következteti, hogy a jégárnak az átlépés helyén 100 m.-nél jóval vasta¬ 

gabbnak kellett lennie. A gerincz azon része azonban, melynek viszonylagos 

magassága a bécsi cs. kir. földrajzi térkép isohypsai szerint közel 160 m., az 

átlépésnek általam felfedezett pontjától jóval északra van már; vagyis más 

szóval mondva, a jégár már előbb, a völgynek egy feljebb fekvő szakaszában 

hagyta el medrét. Ezen hely a földrajzi intézet térképe szerint (1 :25*000) 

200 m.-nél jóval magasabb a völgy talpánál; e szerint a hajdani jégár 

sokkal nagyobb volt, mint a milyennek Partsch gondolta. 

A hatalmas jégárnak a szomszéd völgybe nyomulása tehát már itt 

fent a völgy középső szakaszának elején kezdődött és eltartott tovább lefelé 

is, hol a vízválasztó viszonylagos magassága már tetemesen csökken. Az itt 

elvált jégtömegek nagyon tetemesek lehettek, a mit egyrészt az Olczysko- 

völgy egész hosszában talált jövevényköveknek nagy mennyiségéből, más¬ 

részt pedig a völgy jobb oldalmoréjának e tájon való hirtelen eséséből lehet 

következtetni. A jégár azonban még a völgy alsóbb szakaszaiban is lépte át 

baloldali partját, a miről a Kopieniec keleti és északi oldalán található 

jövevény-gránitsziklák tanúskodnak. Ha ugyanis a Suchawoda völgyéből 

a gyalogösvényen Zakopane felé haladunk, minduntalan kisebb-nagyobb 

gránitdarabokra akadunk. Ezek száma és nagysága egy ideig folyton fogy 

és úgy látszik, hogy már víz szállította ezen távolabbi helyekre, de a mint 

a .Jaszczurowka nevű melegforrás (fürdő) felé közeledünk, a gránit- s vörös- 

homokkősziklák feltűnő gyarapodását veszszük észre. A forrás környéke, 

valamint az Olczysko-patak medre a gránit és vöröshomokkő különböző 

nagyságú (2 m3-nél is nagyobb) gömbölyded szikláitól mintegy el van 

borítva. Ezen sziklák a Suchawoda-jégárnak a Kopa-Magory alatt elvált 

ágán jöttek ezen völgybe; ha a jégtömegek nem is hozták volna le mai 

helyökre, mégis bizonyosnak tekinthető, hogy a jégnek szállításuknál fősze¬ 

repe volt. 

A Sucha-woda-völgy alsó része lényegesen eltér a Magas-Tátra éjszaki 

oldalán lévő völgyek alsó szakaszától, a mennyiben az óriási homlokmoré¬ 

nát alkotó törmelékeit még legnagyobbrészt háborítatlanul találjuk azon 

helyen, hol azokat a jégár hajdanában lerakta, holott a többi völgyekben 

a jégár lerakodmányait a folyó víz nagyobbára szétrombolta és elhordta. 

Azonban nem csak a homlokmoréna maradt itten ép állapotban, hanem az 

oldalmorénák is. Ha a völgy alsó szakaszát keresztező gyalogösvényen a bal 

oldali lejtő legmagasabb pontján állva délnek, tehát a völgy felső vége felé 
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tekintünk, hatalmas oldalmorénát látunk magunk előtt, mely néhol a mész¬ 

kőből álló hegyoldalhoz simulva, másutt pedig 15—18 m.-nyi mélyedés által 

tőle elválasztva épen álláspontunk közelében átcsap rajta és elárasztja 

a Zakopane felé tartó völgyek alsó táját. Ezen gyakran 40—60 m. széles 

oldalmorénán felfelé haladva a kiálló mészszirtek közelében azt veszszük 

észre, hogy mindinkább meglapul, míg végre egészen megszűnik. A patak 

víztükre felett való magassága e tájon mérésem szerint 85 m. Ezen moréná¬ 

ról igen jól áttekinthető a völgy alsó végén lévő és sűrű erdővel benőtt hom¬ 

lokmoréna is. Innen látható, hogy a jégár végén lerakodott törmelék nem 

a Sucliawoda-völgy tengelye irányában, hanem balra tőle fekszik. A haj¬ 

danijégár vége ugyanis, a mint a délkelet felől a Panszczycza-völgyből jövő 
/ / 

jégárral egyesült, északi irányát elhagyta és EENy felé fordult. A Sucha- 

woda-völgy vize azonban nem követi ezen eltérést, hanem északi irányát 

megtartva áttöri a jobb oldalmorénát, mély és meredek falú medret vájván 

magának. Ezen bemetszés, valamint a tőle balra lévő legfelső Tojiorowy-tó 

szintén tisztán látható a fentebb leírt oldalmorénáról. Partsch, ki ezen 

tanulságos morénaterületet részletesebben tanulmányozta,* bárom lépcső¬ 

fokot talált a jégár ezen végső lerakodmányaiban; a fokok mindegyikében 

tó van; legkisebb a Felső-tó, mely Kolbenheyer szerint 1143 m. magasság¬ 

ban van; a második tó medenczéje jóval nagyobb, de nagyrészt már moh¬ 

hal és törpefenyővel van benőve, magassága 1131 m., legnagyobb a legalsó 

(1095 m.). A tavak mentében igen nagy, eredeti állapotukban megmaradt 

oldalmorénák húzódnak észak felé, és a legalsó tó alatt homlokmorénával 

állnak összefüggésben. Ezen homlokmorena mesterségesen fel van tárva 

és Partsch szerint különböző nagyságú (van 25 m.3-es is) gránittömbökből 

áll; a sziklák közt maradt hézagok pedig agyagos homokkal vannak kitöltve. 

A homlokmoréna lejtője igen meredek (30°) és 1042 m. magasságban sík¬ 

területbe megyen át. Ott tehát véget ért a jégár. Hogy a morénaterület ezen 

völgyben oly épen megmaradt, az kizárólag azon körülménynek tulajdoní¬ 

tandó, hogy a Sucliawoda vize nem követte végig a jégár medrét, hanem, 

mint fentebb láttuk, keresztül törve a jobboldali oldalmorénán, kilépett 

belőle. 

Nem kevésbbé tanulságos és az egykori jégár tekintélyes nagyságá¬ 

ról tanúskodó adatokat szolgáltat a Sucbawoda-völgy jobboldali lejtője. 

Partsch alsó végén ment keresztül rajta, ott, hol a Javorináról Zakopanéra 

vezető gyalogösvény halad el. Első ízben én is, szakadó esőtől és a talaj 

nehézségeitől kényszerítve ezen utón jártam, de 1886-ban elhagytam az 

ösvényt és jóval feljebb, ott, a hol a bécsi katonai földrajzi intézet térképe 

szerint az 1400 m. isohypsa húzódik, hatoltam át a Sucliawoda és Pansz- 

czycza-völgy közötti vízválasztón. Mohhal és afonya-bokrokkal borított szik- 

* L. e. p. 42. 
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Iák, korhadó fatörzsek és vékony növénytakaróval elfedett üregek felette 

fárasztóvá tették ezen útat, de az ott látottak bőven kárpótolták kiállott 

fáradalmaimat. A mint ugyanis a völgy aljától 121 m.-nyíre felkapaszkod¬ 

tam, gyönyörű, 50 m.-nél szélesebb oldalmorénára értem, mely gránit- és 

vöröshomokkő-sziklákból van alkotva és a begy lejtőjétől élesen elválik. Ott 

pedig, hol a gerincz meredek orralakjában megszakad, terjedelmes meden- 

czét határol, melyben tőzeges, lápos mélyedések gyepborította dombocskák¬ 

kal váltakoznak. Az utóbbiak, a mint a morénától a gerincz tengelye felé 

haladunk, mindinkább magasabbak, anyaguk pedig teljesen megegyezik a 

moréna anyagával. Az oldalmoréna tehát nem jelöli a hajdani jégár legma¬ 

gasabb színtáját. Ezt különben még világosabban bizonyítja maga az itt 

egyszerre megszakadó gerincz, a mennyiben rajta több köbméter nagyságú 

gránitsziklák bevernek és oldalai is ilyen jövevénykövekkel vannak borítva; 

a gerincz alakja után ítélve, különben valószínű, hogy tömegének legna¬ 

gyobb része is ilyen jégártörmelékből áll. A quarzit a gránithoz képest rit¬ 

kának mondható. A kisebb törmelékhez különben itt egyáltalában csak 

nehezen juthatni, mivel sűrű gyep és humus-réteg borítja a talajt és csak 

itt-ott, hol egy kidőlt fenyő gyökerei magukkal ragadták a jégár törmelékei¬ 

nek takaróját, látni némi kis feltárást. Ezen gerincz, az orr végétől néhány 

lépésnyire mérve, 89 m.-rel magasabb az említett oldalmorénánál; a völgy 

alja feletti magassága pedig, tekintve, hogy ezen hely az oldalmorénára 

húzott keresztmetszetnél valamivel feljebb fekszik, bízvást 200 m.-re tehető. 

Ennyi volt tehát a hajdani jégár vastagsága a völgy ezen szakaszában. 

A gerincz orrán, valamint az előtte elterülő medenczében ki lóvén 

vágva az erdő, a látogatónak szabad kilátása van mind a völgy végén lévő 

morénaterületre, mind pedig a túlsó oldalon az egész erdőn keresztül húzódó 

és világosan kivehető oldalmorénákra. Egyúttal magyarázatát is találjuk 

azon feltűnő jelenségnek, hogy a hegygerincz egyszerre oly meredeken vég¬ 

ződik. A völgy baloldali lejtőjének magassága ugyanis e tájon tetemesen 

apad, úgy, hogy a jégár tömegének jelentékeny része ismét átcsaphatott 

a gerinczen, elhagyván eredeti medrét. A jégár ezen rögtöni kiszélesedésével 

járt azután vastagságának hirtelen apadása, mi az oldalmorénáknak gyors 

esését vonta maga után. 

A többször említett gerincz különben szorosan véve nem oldalmoréna, 

hanem a Sucliawoda- és Panszczycza-völgy jégáraitól képezett középmoréna, 

mert az utóbbi jégár is igen tekintélyes nagyságú volt és mivel a Pansz- 

czycza-völgy nem oly mély, mint a Suchawoda-völgy, jégára legalább oly 

magasra emelkedett, mint a Sucliawoda-völgyé. — A Sucliawoda-jégár 

apadása alkalmával a gerincz lejtőjére oldalmorénát rakott le, ugyanazt tette 

a Panszczycza-völgy jégára is, s a mint a Sucliawoda jobb oldalmorénája a 

gerincz orra előtt elterülő medenczét nyugat felől határolja, úgy teszi azt a 

Panszczycza-jégár bal oldalmorénája kelet felől. Ezen utóbbi moréna a 
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hegygerincz mentében számos hosszant haladó hullámra oszlik, melynek 

mélyedéseit tözeges lápok töltik ki, míg felszinén mohborította jövevény¬ 

sziklák hevernek. Ezek között már valamivel gyakori!)]) a vöröshomokkő, 

de azért a gránit még mindig túlnyomó mind mennyiségre, mind nagyságra 

nézve. 

Hasonló viszonyt tüntetnek fel a Panszczycza-patak törmelékei. 

A patak víztükre és az említett orr közötti magassági különbség mérésem 

szerint 116 m. A Panszczycza-völgy jégára tehát azon átmetszet irányában, 

melyben a Suchawoda jégára 200 m.-nél vastagabb volt, a völgy alja felett 

legfeljebb 116 m.-re emelkedett. A Panszczycza-völgyben a patak jobb part¬ 

ján a Polana Panszczycza nevű tisztás és kosár felett lévő oldalmorénáig 

mentem. Ez alján főleg gránitból áll, feljebb azonban mind sűrűbben mészkő 

és vöröshomokkő is mutatkozik rajta. Ezen oldalmorena is ott egy¬ 

szerre megszűnik; vége jóval hátrább fekszik a túlsó oldalon lévő orrnál 

és körülbelül azon tájon, hol a földrajzi intézet térképé szerint az ÜOOm.-res 

isohypsa a völgy alját éri 55 méternyire van a patak víztükre felett. 

A hegy lejtőjétől 4—6 m.-nyi mélyedés választja el ezen oldalmorénát. 

Vájjon nem fordulnak-e elő jégárnyomok a hegylejtőn meg magasabban is, 

arról, valamint a völgy felsőbb részeinek ide vágó viszonyairól a kedvezőtlen 

időjárás miatt nem szerezhettem közvetlen tudomást. Valószínű azonban, 

hogy az oldalmoréna felett elterülő törmelékmező alatt is vannak még jég¬ 

árnyomok, mivel a völgy túlsó oldalán a jégárlerakodmányok a bécsi föld¬ 

tani intézet geológiai térkepe szerint jóval magasabban terjednek el. A tér¬ 

kép szerint az ItíOOm. isohypsa magasságában erte el a jégár a Panszczycza- 

és Suchawoda-völgy között lévő vízválasztó gerinczét és ott át is hatolt 

rajta, mivel a Suchawoda jégára a túlsó oldalon még nem ért fel a gerin- 

czig, mindamellett, hogy vastagsága felülmúlta a 200 m.-t. A Panszczycza- 

jégár vastagsága e helyen körülbelül 80 m.-nyi volt; tovább lefelé a völgy 

aljának gyorsabb esése következtében, mindinkább növekszik a jégár medré¬ 

nek mélysége és némely helyen felülmúlja a 120 m.-t. Minthogy pedig a 

vízválasztó az 1600 m.-res isohypsától fogva lefelé mindenütt jégártörme- 

lékkel van borítva, a jégárnak állandóan a gerinczig kellett érnie; azonban 

valószínű, hogy azt rendesen át is lépte és hogy a Suchawoda-völgy-jégárral 

egyesülve ezzel északnyugatfelé kanyarodott. A mennyire a Panszezycza- 

polana környékéről kivehettem, a domborzati viszonyok nem szólnak ezen 

vázolt felfogás ellen. 

A Panszczycza-völgy hátsó szakasza azon tájon, hol a Zolta-hegy 

északi lejtője a menedékes és jégártörmelék borította hegyháttal összefügg, 

meredek fokkal végződik. Ezen foktól a völgy baloldalán oldalmoréna ered, 

mely folytonosan esve és a gerinczet mindinkább elhagyva összefügg a fen¬ 

tebb leírt bal oldalmorénával. A jégár azonban legnagyobb kiterjedésekor 

magasabban haladott és a völgy hátsó szakaszában lévő fok táján a törpe- 
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fenyő határában érte el a gerinczet, hol nemsokára a Suchawoda-jégárral 

egyesült. 

A Panszczycza-völgyben lefelé haladva a jégár jobboldali határát igye¬ 

keztem elérni. A Wakszmundszka-polanán (a kisebbiken) rá is akadtam. 

Ott ugyanis a polana alsó szóiét gránitsziklákból álló gát szegélyezi, mely 

élesen elválik a felette következő mészkőtől és első tekintetre emberi kéz 

alkotta műnek látszik, de követve az erdő felé való folytatását és tekintve a 

néha igen nagy gránitsziklákat, melyeknek tovamozdítására sok ember ereje 

szükséges volna, csakhamar arról győződünk meg, hogy itt a jégárnak 

oldalmorénájával van dolgunk s pedig a legmagasabbal, mivel feljebb nyo¬ 

mát sem látni már a gránitnak. Hasonló viszonyokat találunk a nagyobb 

Wakszmundszka-polanán. Itt is a jégár lerakta öv a polana alsó határát 

képezi. A hajdan jégárral borított terület sűrű erdővel van benőve; a jégár 

legfelső oldalmorénája felett rétségek terülnek el. A bécsi katonai földrajzi 

intézet térképe szerint a polanán lévő szállások mellett az 1400 isohypsa 

halad el, a patak víztükre pedig ezen átmetszetben valamivel 1300 m.-nél 

magasabb; a Panszczycza jégárnak vastagsága tehát még e tájon is körül¬ 

belül 90 m. volt. Innen északi irányát elhagyva északnyugat felé fordult, 

s nemsokára valószínűleg teljesen összeolvadt a Schuehawoda jégárral. Nincs 

azonban kizárva, hogy a Toporowy-tavaktól keletre lévő északdeli irányban 

húzódó dombsor a közép-moréna folytatása, mely esetben a Panszczycza 

jobb oldalmorénáját, a Topoporowy-tavaktól keletre a Suchawoda-patak jobb 

partján kellene keresnünk. 

4. A Bysztre-völgy jégára. 

A Suchawodavölgytől nyugatra terül el a szintén észak fele nyíló 

Bysztre-völgy. Ez kisebb az előbbinél s körülbelül csak 17 km2 területű. 

Némelyek Bialy-Dunajecznek is nevezik, rendesen azonban csak a folyó 

viseli ezen nevet. 

A Bysztre-völgy felső részében széles, félköridomű és három kisebb 

völgyre oszlik: a nyugati a Kondratowa, a középső a Goryczkowa, a keleti a 

Kasperowa. Tovább észak felé már a Zakopanéi vashámorban a Jaworzyna- 

völgy csatlakozik hozzá. A völgyek alja meg végső szakaszukban is sokkal 

mélyebb, mint az előbb leírt völgyek megfelelő részei, és az őket környékező 

hegyek közül is csak a Kondraczka-csúcs 2000 m.-nel magasabb (2004 m.), 

a többi mind jóval 2000 m. alatt marad. De azért ezen völgyben is keletke¬ 

zett hajdanában jégár és épen ezen völgy az, melyben a Magas-Tátra hajdani 

jégárainak első nyomait fedezték fel. Zeuschner lengyel geológus ugyanis 

ezen völgyet több ízben meglátogatva 1855-ben azon véleményre jutott, 

hogy a völgy baloldalán elterülő és a Zakopanéi vashámor közelében végződő 
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sziklasáncz anyaga nem víz által került mai helyére, hanem a jégár hátán.* 

Ezen oldalmoréna tekintélyes hullámot képez, mely a mészkő alkotta hegy¬ 

től élesen elválik és vele néha 8—10 m.-nyi mély árkot határól; a völgy 

talpánál, Partsch mérése szerint, körülbelül csak 50 m.-nél magasabb, a 

jégár vastagsága tehát e tájon szintén nem sokkal nagyobb volt. Az oldal¬ 

moréna leginkább gránit, csillámpala és gneiszből áll, a quarzit, a mészkő 

és dolomit ritkább benne. Gránitja kétféle; van apróbb szemű, a biotittól 

sötét szinű, és világosabb nagy vörös orthoklas-földpáttal és fehér muskovit- 

táblákkal. A gránit, gneisz és csillámpala a völgy déli határlánczolatából 

való, mely a Kondraczka- és Kasperowa-csúcs között elterülve, ágakat bocsát 

észak felé. A quarzit a Kondratowa völgy baloldalán található; a mészkő és 

dolomit a meredek falú és kopár Giewont-csoportból való. Quarzit és 

mészkő azonban a Bysztre-völgy jobb oldalán is van szálltán. A Kasperowá- 

tól északra a gránitra quarzit és arra triasmészkő következik, mely még a 

Jaworzyna völgyön túl is terjed. 

A vashámor felett levő oldalmoréna a falú közelében ívalakban a 

völgy felé bocsátkozik és ott egy lerombolt homlokmoréna maradványának 

látszik. Hasonló moréna van a völgy jobb oldalán. Ez Partsch szerint főleg 

csillámpala-, quarcit- és homokkőből állva, sziklatömegeivel és egyéb törme¬ 

lékeivel teljesen elborítja a Bysztre- és Jaworzyna-völgy között lévő gerincz alsó 

véget és a Jaworzyna-völgy torkolatát, de a tovább északra lévő Nosalon 

már nem látható; végső része körülbelül 250 lépésnyire van a baloldali 

moréna ivének végétől s Partsch is valószínűnek tartja, hogy itt egy hom¬ 

lokmoréna maradványaival van dolgunk. Az eredeti moréna körülbelül 

1050 m. magasságban rakódott le, s itt véget ért a jégár is. A faluban, vala¬ 

mint a falu alatt a völgy alján heverő és néha igen tekintélyes nagyságú 

sziklák, valószínűleg a vízzel jutottak a mai helyökre. 

A völgyben felfelé haladva mind két oldalán többnyire tisztán felismer¬ 

hetni az oldalmorenákat. Ezek hol töltés, hol jiárkányzat alakúak és több¬ 

nyire sűrű erdővel borítvák, mely követésüket nagyon megnehezíti. Körül¬ 

belül 3A órányira a falutól azonban igen szép tisztásra a Kalatowkára érünk, 

hol szabad kilátásunk nyílik és igen tanulságosan ki van képződve a bal 

oldalmoréna. E helyen szerezte Zeuschner azon döntő érveket, melyek az 

akkortájban merésznek mondható felfogásának megállapítására bírták. 

Szemben ezen tisztással, a völgy túlsó oldalán is van egy rét, a Kasperowa. 

mely a jobboldali morénát teszi hozzáférhetővé. A Kasperowa-völgy vize 

a Bysztre-patakkal csak valamivel lejebb egyesülvén, a völgy alján itt két 

patakot találunk, melyeken át kell hatolnunk, ha a jobb oldalmorénát fel 

akarjuk keresni. Partsch szerint a bal oldalmoréna 1212 m.. a jobboldali 

* Zeuschner : Ueber eiue allé Lángenmoráne im Thale des Bialy Dunajecz. 

Sitzungsberichte dér kais. Akademie dér Wissenschaften. XXI. k. II. fűz. 259—262. 1. 
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1215 m., a patak víztükre pedig 1154, illetve 1157 rn. magasságban fekszik. 

A patak medre azonban igen meredek falú és valószínű, hogy csak utólagosan 

vájódott be a jégár medrének aljába, melyet 1165 m.-nyi magasnak tart; 

a jégár vastagsága tehát itt is csak 45—50 m. lehetett. S minthogy a völgy 

többi részeiben sem akadunk adatokra, melyek a hajdani jégárt nagyobbnak 

tüntetnék fel, az említett méreteket a jégár legnagyobb vastagságának kell 

tekintenünk. Szélessége, a két oldalmoréna egymástól való távolságát alapúi 

véve, Kalatovvka táján körülbelül 800 m.-nyi volt. A Bysztre-völgy jégára 

tehát a Magas-Tátra kisebb jégáraihoz tartozott. 

A Kalatowka-polánán elterülő oldalmoréna már a gyalogúiról látható 

tanulságosan, a mint hatalmas hullám alakjában elzárja a mögötte fekvő 

völgyecskét; s ha felhatolunk a moréna gerinczére, mesterséges töltésen 

véljük magunkat, mely 15 — 20 m. széles koronával és megfelelő szélességű 

talppal a mellékvölgy felé ív alakban kanyarodva halad el. Mögötte a hegy 

lejtője felé szép gyep borította medencze van, melyen már nincsen gránit. 

Lefelé ezen oldalmoréna mindinkább keskenyedik, és midőn a völgybe 

nyúló mészkősziklafalak elé jut, már nagyon megapadt; hasonlót tapaszta¬ 

lunk, ha felfelé követjük; ott a Giewont keleti nyúlványának, a Wrotkának 

meredek sziklafalához érve egészen megszűnik. 

Az oldalmoréna anyaga főleg gránit, melynek sziklatömegei különböző 

nagyságúak (vau 2—3 m3-es is) és többnyire szögletesek; utána következik 

a gneisz és csillámpala; vöröshomokkő és mészkő aránylag ritkán van. 

A moréna belső oldalán, valamint a közte és a patak között elterülő rétségen 

már sokkal gyakoribb a gömbölyűre koptatott gránit. Azok a kerítések, 

melyeket pásztorkunyhók közelében ilyen jövevénykövek összehalmozása 

utján készítettek, főleg gömbölyded sziklákból állnak. A Kasperowa felett 

elhúzódó oldalmoréna nincsen oly jellemzően kiképződve, mint a Kalatowkán 

lévő; a hegyoldal felé csak ritkán lejtősödik és mellékvölgyecskéktöl többször 

át van törve, de azért oldalmoréna-természete kétségtelen. 

A völgy e tájon háromfelé ágazván, mi a leterjedelmesebb ágát, a 

Kondratowa-völgyet kerestük fel. A Kasperowa- és Goryczkowavölgyeket 

nem volt alkalmam bejárni. 

A Kalatowkát elhagyva sűrű erdő borította területre jutunk, melynek 

szerteszét heverő sziklái, valamint a vízmosásoktól feltárt talaja világosan 

elárulja, hogy jégár rakta le. Kezdetben a Kondratowa-völgyböl jövő patak 

bal oldalán haladunk, feljebb azonban jobb oldalára megyünk át. Nem 

messze ezen átjárótól nagy homlokmorénára akadunk, melyet több vízmosás 

igen tanulságosan feltár. Valószínűleg ezt említi Partscii is. A vízmosásokban 

csak nagy esőzések idején foly a viz. A homlokmorénából hosszanti hullámok 

erednek, melyek a völgy tengelyével párhuzamosan haladnak. Még feljebb a 

Kondratowa-polanán az utolsó kunyhó táján ismét homlokmoréna van. 

Ezen morénát is mély (néhol 6—7 m.) meredek falú árok tárja fel. A falakat 
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alkotó törmelék sorában uralkodó a csillámpala és gneisz, elég gyakori 

azonban a vörös földpátu, sokszor porphyros szövetű gránit is. Némely 

helyen oly tömegesek és sűrűn egymás mellé szorulnak a lerakott kőzet- 

törmelékek, hogy szálban látszanak lenni. A völgy aljának szálban lévő 

kőzetét különben gneisz és csillámpala képezi.1 A törmelékdarabok 

többnyire szögletesek és épélűek, ritkán az éleken kopottak. Alakjok és 

egész külsejök világosan elárulja, hogy nem messziről kerültek mostani 

lielyökre s kőzettani minősógök a mellett tanúskodik, hogy leginkább a 

Kondraczka csíicscsoportból származnak. Ezen tény egyúttal arra nézve 

is ád nekünk felvilágosítást, hogy honnan kerültek leginkább a terjedelmes 

medenczét kitöltő jégtömegek. 

5. A Koscieliszko-völgy jégára. 

A Koscieliszko völgy ugyan már nem tartozik szorosan a Magas 

Tátrához, de mivel felső részében egy hajdani jégár határozott nyomai 

láthatók, és a Kárpátoknak a Magas-Tátrától nyugatra levő völgyeiben a 

Koscieliszko-völgyön kívül eddig jégárnyomokat nem mutattak ki, röviden 

megismertetendőnek találtam ezen völgyet is. 

Már Partsch említi,2 hogy a völgy alsó részében, kezdetétől egészen 

a Pisana nevű meredek sziklafalig (1015 m.) hajdani jégárnak nyomát sem 

látta, a völgy keleti mellék völgyében azonban körülbelül 1250 m. magas¬ 

ságban homlokmorénára akadt, melyet azonban a kedvezőtlen időjárás miatt 

közelebbről meg nem vizsgálhatott. Szándéka volt a Szmreczyn-tavat is 

felkeresni, melyre nézve a térkép adatai és Kolbenhever leírása nyomán 

.azon gondolatra jutott, hogy talán a Tomanova mellékvölgy és a Czarny- 

Dunajecz-nek nevezett fővölgy jégárainak egy középmorénába átmenő 

oldalmorénái határolják. 

Én 1885-ben Róth Márton barátommal a Tycha-völgyből átmentem 

ezen völgy keleti mellékvölgyébe. A hágó3 baloldalán (felmenetkor) a 

meredek hegyoldal mentében gránit alkotta öv húzódik el. Ez azonban 

valószínűleg pseudoglacialis képződmény, mely akként keletkezett, hogy a 

meredek faltól levált sziklák a tövében elterülő hómezőn legurulva, alsó 

végén összehalmozódtak. 

Lebocsátkozva a Tomanova-völgybe, a szállások közelében bosszant 

1 A baloldali lejtőn az utolsó kunyhó felett jó magasan szálban levő gránitot 

találtam. A bécsi földtani intézet térképén e helyen vöröshomokkő van lerajzolva. 

2 Partsch 1. c. pag. 47. 

3 A térképen Tycliá-nak van elnevezve ezen hágó, azonban czélszerűbb volna 

Tomanová-nak nevezni, míg Tycha-hágónak a Tyclia-csúcs mellett lévő és a Kop- 

rova-völgyből a Tycha-völgybe vezető átjáró neveztetnék, mely a térképen Priehyba 

nevet visel. 
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lefutó hullámokra akadtunk, melyeknek különböző alakú, nagyságú és 

minőségű törmelék képezi az anyagát. Különösen gyakori egy sötét színű 

mészkő, e melett van fehér mészkő, márga, vörös-homokkő, quarzit és 

kevés gránit is. Ezen különféle kőzetek a hullámok felszínén nagy sziklák 

alakjában is láthatók. Mind a völgy alapjának felszíne, mind pedig a 

lerakodott törmelékek minősége egykori jégárak működésére ’ all. A mészkő, 

márga és részben a quarzit is a völgy jobb oldaláról, a quarzit másik része 

és a gránit a völgy hátteréből és baloldaláról került le. Hasonló összetételűek 

a völgy alsó szakaszában előforduló többi jégár-képződmények is. A völgy 

alját körülbelül 1200 m. magasságban elhagyva a Szmreczyn-tó felé vettük 

utunkat. Mohhal benőtt sziklákon, meredek partú vízmosásokon és vizereken 

át felfelé hatolva a tótól délkeletre elterülő polanára jutottunk. Ennek egyik 

vízmosásában a kimosott kövek sorában számra nézve első helyen áll a 

vöröshomokkő, mely nem messze dél felé szálban van. A vöröshomokkövön 

kívül van még fehér quarzit, csillámpala, gneisz és gránit, az utóbbi 

aránylag igen ritka. Ezen kőzetek mind tovább dél felé, tehát a főgerincz 

felé szálban vannak, s minthogy ezen különböző formatiokon keresztül 

egy kis völgyecske húzódik, mely az említett tisztáson végződik, ezen kőze¬ 

tek odajövetelének módjáról határozott véleményt nem mondhatni. A polana 

magassága a Tomanova-völgy talpa felett a katonai földrajzi intézet isohyp- 

sai szerint 60—70 m. 

Lejebb haladva sűrű törmeléktömegekre és egyes tözegmedenczékre 

akadtunk, míg végre a fensík egy mélyedésében fekvő Szmreczyn-tóhoz 

értünk, melyet sötét színéről Eekete-tónak (Czarny-staw) is neveznek. 

Magassága Koth M. mérései szerint 1244 m. Ez tőzeges tó (Moorsee) egész 

valójában. Feneke a korhadó növényzettől sötét színű, innen van vizének 

szine is; sekély partjai sűrű növényzettel vannak benőve, sem be- sem 

kifolyása nincsen. PARTscH-nak feltevése e tó eredetére vonatkozólag 

helyesnek bizonyult: itt valóban a két szomszéd völgy oldalmorénáitól 

képezett medenczével van dolgunk, és környezete sok tekintetben hasonlít 

azon medenczékkel telt fensíklioz, mely a Suchawoda- és Panszczycza-völgy 

vízválasztóján körülbelül 1400 m. magasságban van. A tótól északra a két 

oldalmoréna már egy középmorénává olvadt össze. Ez kezdetben hirtelenül 

emelkedve magasabb a tó tükrénél, de azután folyton esve a Tomanova 

pataknak a Koscieliszko-völgybe szakadása közelében már teljesen meg¬ 

szűnik. — A tótól éjszakra elterülő hegyhát egész terjedelmében vörös¬ 

homokkő, quarzit, gneisz és csillámpala törmelékével van borítva, sőt nem 

ritkák a nagyobb szikladarabok sem. Lent a két völgy egyesülése közelében 

a Tomanova-völgy alján számos tőzegmocsár képződött, melyek medenczéi 

valószínűleg szintén a jégártól erednek. 

Ezen adataim azonban koránt sem elegendők a Koscieliszko-völgy 

jégára egykori viszonyainak teljes felderítésére. Számos kérdés marad meg 
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megfejtettem így például a hely színén tett észleletek a mellett szólnak, hogy 

a jégár nem messze a két völgy egyesülésétől 1020-—1030 m. magasságban 

megszűnt. Ezen táj azonban a Szmreczyn-tótól alig IV2 km.-nyíre van, a tó 

mellett pedig a Tomanova-völgyben haladó jégárnak a térkép adatai szerint 

legalább 60, a fővölgyben haladónak 150 m. vastagnak kellett lennie, ha a 

fentebb említett törmeléktömegek tőlök erednek. Ezen hatalmas jégtöme¬ 

geknek ilyen rövid úton kellett megolvadniok, a mellett még a völgy a Pisana 

felé mind inkább megszűkül. 

A két jégárnak a Szmreczyn-tó mellett észlelt vastagsága teljesen 

megfelel völgyük terjedelmének és magasságviszonyainak. A Tomanova- 

völgy sokkal kisebb a Koscieliszko-völgynél és környező begyei közül csak a 

Szmreczyn múlja felül a 2000 m.-t (2068 m.), a többi mind 2000 m. alatt 

van és a hágó 1689 m.-re bocsátkozik le A Koscieliszko-völgy hegyei közül 

a Visoka-Kamenistje 2128 m.-re emelkedik, a többi begyei a határon lévő 

Szmreczyn kivételével ugyan szintén 2000 m. alatt maradnak, főgerincze 

azonban általában magasabb. 

A Koscieliszko-völgy jégárnyomainak részletesebb tanulmányozása, 

valamint a Liptói-havasok völgyeinek a jégárnyomokra vonatkozó megvizs¬ 

gálása a jövőnek marad fentartva. Hogy hajdan ott is képződtek jégárak, az 

a Magas- és Alacsony-Tátrában tett tapasztalatok nyomán a viszonyok 

analógiája következtében nagyon valószínű. 

A JÉGKORSZAK HATÁSA MAGYARORSZÁGBAN. 

Dr. Szabó JózsEP-től* 

Akadályozva lévén az állandó központi választmány által felkért előadó 

az osztálycsoporthoz intézett értekezését megtartani, én engedtem a felszólí¬ 

tásnak, de elnézést kérek, ha előadásom a rögtönzés jellegéből kibontakozni 

képesnek nem találtatik. 

Egy közérdekű tárgyról fogok elmélkedni, a Földről, a Földnek alig 

múltjáról, a geologok negyedkorának vagy diluviumának azon phasisáról, 

mely a jégkorszaknak mondatik. Ezen jégkorszak Európa északi és észak- 

nyugoti országaiban oly és annyi nyomot hagyott bátra, hogy kitűnő tér 

nyílik az akkori geographai viszonyok részletes kutatására és az eredmények 

valóban sok tekintetben már megállapítottaknak mondhatók. 

* E nagy érdekű előadást Di. Szabó József tanár a magyar orvosok és természet¬ 
vizsgálók az 1886-iki évben Buziás-Temesvárott tartott vándorgyűlésén tartotta, remél¬ 
jük, hogy annak közlésével olvasóink hálájára számíthatunk. Szerk. 
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A kérdés, melyet fejtegetni akarok az, hogy Magyarország területén 

vannak-e és milyen adatok arra, hogy annak jégkorszaki physignomiájára 

nézve valamit általánosságban mondhassunk? 

Azon nagyszerű glacial működés, mely Európa északi részén, nevezete- 

ven Norvégia és Finlandból indult meg és sugarosan szétnyomódva egész a 

Kárpátokig csúszott, ennek kegykoszorújában olyan akadályra talált, mely 

miatt Észak-Európa glacial működése Magyarország területére közvetlenül 

semmi befolyást sem gyakorolhatott. 

Ámde, ha a Kárpátoktól északra egy jégfödte lapály volt olyformán, 

mint most Grönlandiján, vájjon képzelhető-e, hogy a Kárpátokon vagy azok¬ 

tól délre a hőfoki viszonyok nagyban eltértek? A Kárpátok déli körében 

véghez ment nagyszabású vulkáni működés azon időtájt már be vala fejezve, 

a nagy magyar medencze, mely a vulkánok tevékeny állapota korában jobbára 

tengerfeneket képezett és hőfoki viszonyai oly enyhék valának, mint ma akár 

a Földközi-tenger partvidékéé, már huzamosan felmerülve, sőt mondhatni 

jelentékenyen a tenger színe fölé emelkedve volt; így tehát ezen oldalról 

nincs akadály, mely azon feltevésnek útjában állana, hogy azon alacsony 

hőfok, mely a glacial korszakban Észak-Európában a Kárpátokig volt, a 

Kárpátoktól délre is kellett, hogy meglegyen. 

Az általános klimatikai viszonyok megítélésére még egy körülmény 

tartandó szem előtt s ez az, hogy Európa Central-Alpjai már megvoltak a 

mai alakulatban; ha tehát azok ma is glecsertájt képeznek, határozottan 

mondhatjuk, hogy «firn s glecser» volt azok magaslatán a negyedkor kérdé¬ 

ses időszakában is. Itt azonban nem csak ezen elméleti szemlélődésnél vagyunk 

kénytelenek megmaradni; ellenkezőleg positiv adatunk van arra, hogy a 

Central-Alpok mostani glecserei akkor sokkal nagyobbak valának, tehát az 

alacsonyabb általános hőfok a Central-Alpok szélességi körében megvolt. 

Ide pedig a nagy magyar medencze is tartozik, mit nyugatról nem tekinthe¬ 

tünk másként, mint a keleti Alpok közvetlen tartozékának. 

Ezen általános tekintetek tehát arra utalnak, hogy a negyedkor jég¬ 

korszaka Magyarországban is megvolt, de minő módon? 

A glacial korszak azon sajátsága, hogy akkor a mostani glecserek 

tömege és terjedelme nagyobb vala, másutt alacsonyabb hegyeken úgy mu¬ 

tatkozik, hogy fenmaradtak glecsernyomok részint a völgyek oldalain a 

sziklákon látható parallel lejtős karczolásokon, részint a völgyek oldalain 

vagy lenn a torkolatnál látható hömpölytorlaszokon az u. n. morénákon, 

nálunk is határozottan állíthatjuk, hogy a magaslatokon gyűlt meg a lég¬ 

köri csapadék zöme és onnét szilárd állapotban a nehézség törvénye szerint 

történt a csúszás lefelé, miután a kőzettel érintkező rész volt az, a mely 

többé-kevesbbé olvadott, sőt ha a hevesebb napsugár felülről olvasztott 

volna is le, az is megtalálta a repedéseken át az utat a föld hátához, és a 

jégtömeg mozgását lefelé elősegítette. 
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A jégkorszakban tehát Magyarország hegyei mind glecserek voltak, 

Magyarország területe is azon állapotban volt, mint most Grönland, hogy a 

hegyek jégtömegei a völgyeken vagy a hegység meredekebb oldalán a dom¬ 

borzati viszonyokhoz képest lefelé csúsztak és ott a nyári évszakban tavak 

képződésére szolgáltattak alkalmat. Az akkori száraz aránylag csekély volt 

és az csak a hegyes vidék középmagasságú olyan tájékra szorítkozhatott, 

mely a glecser-mozgásra alkalmatlan lévén, aránylag kevesebb hótömeg fel- 

halmozódására és igy némi élet fejlődésére is szolgáltatott alkalmat. 

A jégkorszak nyomai már helyenkint ki vannak mutatva Magyarország 

területén is. 

Én a Mátrában találtam egy völgyben, mely az Ágasvártól, tehát az 

ószaknyugoti Mátra legjelentékenyebb pyroxentrachyt-magaslatától kezdődik 

és a Zagyva-völgy felé tart nyugotnak, az u. n. hasznosi völgyben oly liöm- 

pölylerakodásokat, melyek egy ezen völgy mentén mozgott jégtömeg hatá¬ 

sának felelnek meg, hozzávéve, hogy a szépen kiképződött oldal- és homlok¬ 

moréna kőzete mind olyan volt, mely azon völgyben fölfelé szálban van. 

Az ezen liömpölytorlaszt fedő alluvium a vasút keleti oldalán eltávolíttat¬ 

ván, itt jól használható kőbányát nyitottak, s a homlokmorénát ezen czélra 
/ 

egeszen fel is használták. En szerencsés voltam a legkedvezőbb időben járni 

ott, és akkori véleményemet ma is fentartom. 

A szepesi Gránit-Kárpátok völgyeiben a negyedkori lerakatok között 

glacial eredésüek dr. Roth Samu és mások kutatása folytán évről-évre sza¬ 

porodnak és biztosabban állapíttatnak meg. Van Felső-Magyarország több 

pontjáról glacial fauna is megismertetve. Ilyet azonban Baranyamegyéből is 

tudunk, a mit még Petényi dolgozott fel a Beremendi mészkőhegy liasadé- 

kából, ez jégkorszaki lelet. Én ezen év (1886.) nyarán néhány héttel ezelőtt 

jártam ott, hogy az előfordulási viszonyokról közelebb szerezzek tudomást, 

de sajnos, hogy czélt nem értem. Azon helyről, melyben csontokat találtak, 

a munkások semmit sem tudtak, Oteokoczy beremendi plébános úr azonban 

emlékezett, hogy vagy 40 évvel ezelőtt találtak a hegy tetején egy nyílásban, 

de az vagy be van temetve úgy, hogy a helyét sem tudják, vagy tán a mészkő 

fejtésénél már elpusztult. A m. n. muzeum gyűjteményében fenmaradt bere¬ 

mendi csontok azonban mindig megtartják beesőket, mert újított tanulmányo¬ 

zás tárgyát is képezhetik. Ellenben dr. Hoffmann Károly és Mattyasovsziíy 

Jakab geologok (1874—1875.) a Harsányi hegyen találtak mészkőbe foglalt 

csontokat (csont-conglomeratot) nagyobb mennyiségben, melyek mint a 

glacial fauna maradványai egy speciálistának tanulmány tárgyát jelenleg 

képezik. 
/ 

En e nyáron a Harsányi hegyet azon szempontból vizsgáltam meg, 

hogy mint egy nagyon exponált hegy a kopár sziklák oldalán mutat-e valami 

karczolást. A legtetején némely sziklán csakugyan találtam olyanféle benyo¬ 

mást, melyet egy lecsúszó tömeg idézhetett elő, tehát egy jégtömeg, melybe 

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (253) 94 
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mészkő volt befagyva. Az, a mit már regtől fogva hallok említeni a Harsányi 

hegyről, az u. n. «ördög szántást), az épen nem glacial hatás, hanem a 

hegynek szerkezetéből áll elő. A Harsányi hegy mészkőrétegekből áll, melyek 

oldalnyomás következtében anticlinal hajlással emelkedtek ki, de úgy, hogy 

a felső hajlás helyén a rétegek elszakadtak és fejeik parallel lépesőzetet 

képeznek, mely a hegynek délnyugoti részén feltűnően látható. 

Ugyancsak ezen a nyáron a dunai traehytcsoport táján is találtam 

nevezetes nyomokat, melyek csak a glacial korszak maradványai gyanánt fog¬ 

hatók fel. Nagy-Marosnál a Dunától í'elmenvén a trachyt-hegység fensíkjára, 

ott némely zárt medenczében oly kavicshömpöly-réteget látni, mely valóban 

meglepő. Csupa quarcit, gyérebben gránit, gneisz, de semmi trachyt, szóval 

olyan kőzetek gömbölyű törmeléke, melyek innen messze vannak szálban. 

Ezek dél felé nyomuló jégtömegek által tolva jöhettek ide azon időben, 

midőn a mostani folyamrendszer vízvölgyezete még nem létezett, hanem az 

mozgó kőzetanyaggal kitöltve csak nagyobb magasságban engedett mozgást 

a jégnek és víznek. 

Ugyancsak a dunai traehytcsoport legnagyobb hegyének, a Csóványosnak 

meredekebb és szabadabb oldalán keletnek egy széles völgyön Diós-.Jenő felé 

mozgó jégtömegek diluvial kavics finomabb részeit is mutatják, a mint a 

völgyoldal enyhelyeiben néhol fentartotta magát. Az ilyen meredekebb helyen 

a jégtömeg csúszása lenn a lapályon az arra kedvező talajon oly vájásokat 

is idézett elő, melyek ma a vízmeggyűlésre szolgálnak s így tókeletkezésre 

szolgáltatnak alkalmat. így magyarázom ki ott a vagy 80 hold területű jenói 

tó medenezének eredését. 

Budapest közelében Fóth völgyében a Duna felé van egy rhyolitos agyag, 

mint víznemeresztő a homok és kavics itt-ott hatalmas tömege alatt. 

A szomszédvölgyek egyikében sincs sem Budapest felé, sem Bátót, Szód 

és Yácz felé. Ezen rhyolitos agyag a Fóth hegységében találtató rhyolit laza 

kőzetének elkotrása által eredett, mi nagy nyomás mellett ment véghez, és 

ezért nem igen ereszti át a vizet. A glacial korszak régibb működése ez, a 

fiatalabb homokot és kavicsot torlaszolta fel, melyben nagy ritkán trachyt- és 

bazaltliömpöly is találtatik. 

Ezen homok- és kavicslerakodás Budapest körül felette sok van, de 

azt, hogy melyik mostkori, melyik negyedkori, nem mindig lehet biztosan 

megmondani. Ismerek azonban egy helyet, mely semmi kétséget nem hagy 

fenn a glacial eredés tekintetében. Ez Kőbányán van. Midőn én Kőbánya 

geológiai viszonyaival az ötvenes evek vége felé részletesen foglalkoztam, 

megmagyarázatlan maradt előttem a gyönyörű geológiai szelvény felső része. 

Legalul vannak a Cerithium-rétegek hajolt rétegekkel, és hullámosán kiko¬ 

pott felülettel, melyre a congeria-rétegek iszapja, homokja, agyagja vagy 

14 egymástól elütő tagban telepedett le s alkalmat szolgáltat a téglakészí¬ 

tésre. Ezen szintes rétegcsoport legtetején van egy kavics- meg homokréteg, 
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mely a legfelső congeriaréteg hullámosán kivájt felületén foglalt helyet, de 

oly módon, hogy az odahordást víznek azért nem lehet tulajdonítani, mert 

a hömpölyök nem a nehézségi törvénynek engedelmeskedve, hanem ennek 

ellenére is vannak elhelyeződve, mit nem a rendesen szintező víz, hanem 

csak egy zavarosan torlaszoló tényező, mint a minőnek a jeget ismerjük, 

idézhetett így elő. 

A példákat szaporíthatnám, de egyet megpendítek még, azt, hogy a 

domborzati viszonyokat latba vetve úgy azon mélyedményt, melyben a 

Balaton, mind azt, melyben a velenczei tó van, a nyugatról amott meredekeb¬ 

ben, itt lankásabban lenyomuló jégtömegek kivájó hatásának tulajdonítom. 

Mindezek után azt tartom, hogy a geologoknak a felület tanulmányo¬ 

zásánál a glacial működés esélyeivel általánosabban kellene foglalkozni mint 

eddig, mert valamint azon néhány év óta, hogy Németországban is minden 

alkalommal figyelnek a jégkorszaki hatásokra, az adatok felette érdekesen 

felszaporodtak, úgy ez Magyarország területén is be fogna következni. 

Míg eddigi kutatásainknál csak meglepetéseket kerestünk a glacial kor¬ 

szakból, ezután mint kétséget nem tűrőt tekintsük, hogy általános hatású 

glacial korszak Magyarország területén is volt, melynek nyomai azonban hol 

elmosódtak és így fel nem ötlők, hol pedig élesebb kifejezést tanúsítanak, 

de ezen esetben ne tekintsük azt valami kivételnek, hanem csak az általános 

viszonyok egy jobb kifejezésü emlékének. 

Én, mióta Algériában nagy területen láttam azt a sajátszőni vörös agya¬ 

got az ő helix- meg mészkőzárványaival, melyet az ottani geologok «dilu- 

viurn rouge» néven neveznek, nem kétlem, hogy a magas Atlas is jeges volt, 

és hogy az arról lecsúszó jégtömeg torlaszolta a lapály felé ezen negyedkor¬ 

szaki agyagos réteget. 

Ha északi Afrika ezen magaslatát jég bontotta, akkor bízvást követ¬ 

keztethetjük, hogy nem csak Magyarország mint a Centrál-Alpok keleti 

dependentiája, hanem ugyanezen Alpok déli lejtőjének területei épen úgy, 

mint a Pyrenáek és a Sierra Nevada oldalain is a negyedkorban a jégtöme¬ 

gek megvoltak, szóval, hogy a glacial korszak egész Európán terjedett volt 

ki, és a Föld physikájának egy oly phasisát képezi, melyre az okot feltalálni 

eddig még nem sikerült. 

Hozzászólások: 

Dr. Staub Móricz kiemeli azt, hogy mindeddig Magyarország jég¬ 

korszakára nézve oly kimerítő tudomást nem vettünk, mint most a szakosz¬ 

tály elnökének megnyitó beszédéből és megjegyzi, hogy valószínűleg a gle- 

cserek olvadásából származó roppant vízmennyiségének tulajdoníthatjuk az 

Alföldünkön ismeretes és még nem ismeretes, azaz még létező és már 

nem létező nagy kiterjedésű tőzegterületek keletkezését. A jégkorszak alatt 
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és ennek megszűntével hazánk alföldje olyan képet mutathatott, mint 

most a szibériai tundrák. Ebből kifolyólag flórája is más volt mint 

ma. így alföldünk növénygeographiai nevezet sségeinek egyike az, hogy 

Pinus silvestris L. mint spontán növény nem ismeretes. De Szabadka mellett 

Zsigmondi Béla által folytatott kútfúrások alkalmával napfényre került egy 

fenyőtoboz, mely Pinus silvestris L.-hez tartozik és pedig Schöter és 

Heer tanárok hozzájáruló véleménye alapján annak «reflexa» nevű alakjá¬ 

hoz, mely még ma is Helvetia tőzeges, mocsaras vidékein található és, 

úgy látszik, Bedő Albert, országos főerdőmester szép fölfedezése szerint 

Erdélyben a Szt.-Anna-tó közelében levő tőzeges helyeken is tenyészik. 

Ismeri az előadó a ma csak az északi vidékeken erdőket alkotó fa marad¬ 

ványait a gánóczi mésztufából is, és a hazai jégkorszak maradványai 

bizonyosan ama Salix myrtilloides L. levelek is, melyeket az előadó a feleki 

(Nagy-Szeben mellett) palaszénből megismertetett. 

Téglás Gábor szintén adatokat említ, a melyek mind a jégkorszak 

nyomaira utalnak. A Retyezáton talált fenókmorénák, karczolásai, a hegyi 

tavakban talált morénák, a Buhuj-barlangan talált havasi kecske koponyája, 

a Cervus megaceros agancsa a vándorbarlangban : mind a jégkorszak marad¬ 

ványai. 

Merül Ede ide tartozó adatokul fölemlíti, hogy a Hátszegi völgyben 

200 mázsás vándorkőveket is látott; ilyenek a Bilmrhegység nyugati részén 

roppant számmal vannak. 

KRISTÁLYTANT VIZSGÁLATOK. 

ZlMÁNYI KÁROLY-tÓl. 

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. márczius 2-án tartott szakülésén.) 

(Ehhez az V-ső és Vl-ik tábla.) 

I. 

Három amerikai anglesit. 

Dr. Krenner J. Sándor úr a nemzeti muzeum őre bárom amerikai 

anglesit tanulmányozásával bízott meg; ezek egyike Cerro de Amecaról, 

mexikói, a másik kettő perui, Aquimarca, illetőleg Trujilloból való. Az első 

már anglesitnek volt jelölve, a két perui pedig dürfeldit és antimontetraédrit- 

nek ; ez utóbbiakon dr. Krenner úr még anglesiteket is figyelt meg. 

1. Trujillo Mive Podcroso. A kézi példány, a melyen az apró anglesit- 

kristálykák ülnek egy ólomtartalmú szürke erez (az etiquette szerint antimon- 
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tetraédrit), helyenkint zöldes-sárga antimonokker bevonattal. Ez a nagyobb 

üregeket likacsos tömeg alakjában tölti ki; itt találhatók az anglesitek sárgás 

fehér, zsírfényü hegyes pyramisok alakjában. A kristályoknak mindig csak 

egyik végük képződött ki teljesen, az antimonokker néha annyira körül 

nőtte, hogy bajosan lehetett sértetlenül kiszabadítani. Ezek átlagos hoszsza- 

sága az 1 mm. alig haladja meg, csak egy hegyes pyramis által képeztet- 

nek. Legnagyobbrészt áttetszők, de voltak egyesek egészen átlátszó belső 

maggal, a melyet kívülről az átlátszatlan rész héj módjára burkolt. A kris¬ 

tályok kifejlődése nem mondható jónak ; a lapok hajlása nem igen állandó, azok 

egyenetlensége és gyönge fényé miatt csak közelítő méréseket végezhettem 

Négy kristálynál a következő méreteket nyertem: 

1 kr. 2 kr. 3 kr. 4 kr. 

a hegyesebb elre 89° 1' 0" 89° 22' 30” 89° 39' 40” 90° 8' 10” 

a tompább élre 69 14 . 69 9 30 69 12 67 53 

Az anglesitnél két pyramis ismeretes, a mely méretei után a mi ese¬ 

tünkben tekintetbe vehető t. i. z. (111).P és y. (122). P2. Ezekre vonatko¬ 

zólag a v. Láng által számított szögértékek :* 

111:111 = 67° 4P6' 122:122 = 89° 48' 

111:111 = 90 22 122:122 = 53 25*4 

111:111 = 51 11 122:122 = 66 23 

Minthogy pusztán kristálytani alapon az orientálás nem sikerült, azt 

optikai úton kellett eldöntenem. E czélból egy alkalmas kristályt a tompa 

sarkélnél merőlegesen a rövid átlóra lecsiszoltam, tengelyképet nem kaptam; 

ellenben a pyramis leghegyesebb csúcsát tompító symmetria sík szerint met¬ 

szett lemezen, convergens poláriséit fényben a rhombos tengelykép tűnt elő, 

s a lapra az első + középvonal merőlegesen állt; az opt. tengelyek síkja pedig 

a metszés által nyert rhomb lap hegyes szögét felezte. így az opt. vizsgálat 

által a kristálytani orientálást is sikerült meghatározni, a mely arra vezetett, 

hogy a kérdéses pyramis y. (122) . P2. Tudvalevőleg az anglesitnél a hegyes 

bisseetrix a rövid átlóval esik össze és az opt. tengelyek síkja párhuzamos 

b . (010). oo P oo oldallappal. 

Csakugyan sikerült egy igen apró, meglehetős jól kifejlődött kristályt 

találnom, a melynek lapjai ugyan gyönge, de mégis eleggé körvonalozott 

holdkepeket adtak. A pyramisnak egyik hátsó lapja keskeny sáv alakjában 

* V. v. Láng. Versuck einer Monographie des Bleivitriols. Sitzungsber. d. k. 

Akd. d. Wiss. Wien 1859. Bd. XXXVI. 
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szintén jelen volt, s így a tompább sarkéit is mérhettem. Ez által a föltevés 

igazoltatott, a mennyiben a méretek ezek: 

obs. calc. 

122: 122 = 89° 46' 50” 89° 48' 

122 : T22 = 53 58 0 appr. 53 25-4 

122: 122 = 6b 16 10 66 23 

Ezt a pyramist eddig az anglesiten csak combinatiókban észleltek; 

rajzát az V-ik tábla 1-sö ábrája tünteti fel. 

2. Aquimarca prov. de Cajatambo, Mim d’Irismachay Dürfeldit1 

üregeiben apró víztiszta, erősfényű kristályok ülnek, többnyire csak az egyik 

végük fejlődött ki. A megvizsgált kilencz kombinatio kettő kivételével 

o . (011). P oo dóma szerint oszlopos ; főhabitusra nézve tehát a magyar- 

országiak közül a dognácskaiakkal,2 3 a külföldiek közül a monteponi és bere- 

sowskiakkal,8 továbbá az újabban Liweh által ismertetett badenweileri 

anglesitekkel4 egyeznek meg. 

Az m . (110). oo P oszlop minden, c . (001). oP egy kivételével szintén 

minden kombination előfordul. Az m (110) kifejlődése nagyon különböző, 

lapjai rostozottak a törzs pyramissal képezett kombinatiói él irányában. Az 

n. (120). oo P2 oszlopot csak kétszer észleltem igen alárendelt kifejlődésben. 

Az o . (011). P oo, d . (102). Va P oo z . (111). P minden kristályon megjele¬ 

nik; y. (122). P2 és y. (144). P4 pyramisokat külön-külön négy esetben 

észleltem, mindig hiányos lapszámmal. Ay . (144). P4 brachypyramis, a 

melyet először v. LANG-nak 5 sikerült konstatálnia Wlieatley (Pennsylvania) 

ólombányábul származó nagy kristályokon és pedig magában vagy uralkodó 

kifejlődésben d és m alakokkal combinálva, úgy szintén Groth 6 * Palliéres-ről 

(Alais mellett) szép nagy kristályokat említ, a melyeket az említett pyramis 

1 Dürfeldit a többszörös kénvegyek csoportjába tartozó ásvány; világos 

szürke, gyöngén fómfényű, rostos, néha sugaras halmazokat képez quarzban. Kris¬ 

tályrendszere biztosan még nem ismeretes. Fs = 5’4 K=2-5 ; százalékos összetéleléböl 

SRS + SbüSs képlet állapítható meg, a melyben 1 í=I’lj, Mn, Ag, Fe, Cu fémeket 

jelöli. (Lásd A. Raimondi : Minéraux du Péron. Traduit de l’espagnol pár J—B. H. 

Martinét. Paris 1878.) 

2 Dr Krenner J. S. Magyarhoni Anglesitek. Értekezések a térin. tud. köré¬ 

ből, kiadja a m. tud. Akadémia. VIII. kötet, 8. sz. 1877. 

3 N. v. Kokscharow. Matr. z. Min. ítusslands. St. Petersburg. I. 1853. 

II. 1854—57. 

4 Th. Liweh. Anglesit von Badenweiler. Groth’s Zeitschrift. IX. Bd. 1884. 

5 V. v. Láng. Versuch einer Monographie des Bleivitriols. Sitzungsber. d. kais. 

Akad. d. Wiss. Wien, 1859. Bd. XXXVI. 

ö P. Groth. Die Mineraliensammlung dér Universitát Strassburg. Strass- 

burg 1878 p. 149. 
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egyedül alkot — a d’Irismachay-i anglesiteken mindig csak keskeny tompító 

sáv alakjában jelent meg. Az összesen észlelt alakok tehát: 

c .(001). oP 

b . (010) .ooPoo 

m . (110) .ooP 

n . (120) ,ooP2 

O.(011). Poo 

d. (102). VaPoo 

z. (111). P 

y. (122). P2 

X- (144).£4 

1. kristály. E nem egészen 1 mm. liosszii és 0'3 mm. széles fennőtt 

kristálynak csak szabad vége képződött egészen ki. Az eszlelt kombinatiok 

legegyszerűbbike (lásd a 2. ábrát); alakjai nagyságuk szerint a következők: 

o .(011) z . (111) 

m . (110) c. (001) 

d . (102) 

Az alappyramis z . (111). P és a basis c. (001). oP lapjai egészen alárendel¬ 

ten léptek fel, a miért is egyes lapok liajlását csak közelítő pontossággal 

határozhattam meg. A mert szögek: 

obs. oalc. 

c : o —001 :011 = 52° 13' 0" 52° 12-3'* 

m:m'=110: 110 = 76 15 50 76 16-6 

2. kristály. Hasonló habitusa van mint az előbbinek, csak d (102) és 

m (110) lapjainak viszonylagos nagysága más. Hosszasága 2 mm., széles¬ 

ségé 1 mm. (lásd a 3. ábrát). Alakjai: 

o .(011) z . (1 11) 

d . (102) y . (122) 

m. (110) c. (001) 

Az orientálás czeljából mert szögek : 

obs. calo. 

0 : o' = 011 : : OI I 104° 23' 0" 104° 24-6 

d : d' = 102: : 102 = 101 15 0 101 13-2 

m; : m' = 110 : 1T0 = 76 15 0 76 16-6 

m : : z = 110: : 111 = 25 35 50 25 35‘5 

z : : o = 111 : 011 = 45 11 40 45 11 

y : o = 122 .011 = 26 39 50 26 42-7 

* Ezek v. Láng számított szögértékei. 

(25b) 
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3. kristály. Egy oszlopos kristálynak körülbelül 1 mm. hosszü és 

ugyanilyen szélességű vege. Ez volt a legalakdúsabb kombinatió (lásd a 4. 

ábrát), a következő alakokkal: 

o .(011) z . (1 11) 

d . (102) y . (122) 

m . (110) y . (144) 

n .(120) c . (001) 

Az n . (120). oo P2 oszlop mint apró erős fényű lap jelent meg az illető 

övékben; y. (144). P4 pyramis nagyon keskeny tompító lapot kepez y es o 

combinatiói elén. A pyramis és az oszlop lapok egyenetlen kifejlődése foly¬ 

tán a kristály kissé reszaránytalan. 

obs. cale. 

d : d' =102:102=101° 11' 10” 101° 13*2' 

m : m'= 110 : 1Í0= 76 15 50 76 16*6 

m:n =110:120= 19 23 20 19 22*4 

m:z =110: 1 11= 25 37 0 25 35*5 

d :m =102: 110= 60 2 0 60 3*5 

z : o =111:011= 45 10 50 45 11 

z : y =111:122= 18 30 0 18 28*3 

z :y =111 : 144= 30 43 0 appr. cl 3*6 

y : n =122:120= 33 14 0 33 11*5 

■í. kristály. Hoszszasága és szélessége egyaránt nem éri el az 1 mm.; 

kifejlődésének typusa az egy alakhoz tartozó lapok nagyon is reszaránytalan 

kifejlődése miatt nem határozható meg. A macrodoma d . (102). 7a Poo és az 

alappyramis uralkodó, míg o . (011). P oo és m . (110). oo P egészen aláren¬ 

delt. Az előforduló alakok nagyságuk szerint felsorolva a következők: 

d. (102); z. (111); c.(001); y.(122); m.(110); o.(011). 

Mertem a következő elszögeket: 

d : c = 102 : 001=39° 

obs. 

21' 20” 39° 

calc. 

23*4 

z : c 

Ö
 

Jl 

o
 

u 22 10 64 24-5 

y : c = 122 : 001=56 51 10 56 48*5 

o : d 

o
 

s-i 

©
 II 42 50 61 43*7 

5. kristály. Nagysága nem éri el az 1 mm.t A megvizsgált combina- 

tiók közt ez az egyedüli, a melyen a véglap c. (001). oP hiányzik. Részint 

az egynemű lapok különböző nagysága, részint hiányos számuknál fogva 

igen szabálytalan kifejlödésű. Alakjai: 
(360) 
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o .(011) z . (11 1) 

d . (102) y . (144) 

m . (110) b . (010) 

n . (120) 

Az oszlopoknak, továbbá b . (010) . coPoo oldallapnak es y. (144) . P4 

pyramisnak, egy-egy fenyes lapocska alakjában egészen alárendelt szerepe 

jutott. 
obs. calc. 

d: :d' = 102 : : 102 = 

O G
O

 
!>■ 43' 50' 

r 
78 0 46-8' 

o : :o' = 011 : : 011 = 104 27 40 104 24*6 

z : : o = 111 : : 011 = 45 9 20 45 11 

7. : o = 144 : : 011 = 14 21 0 appr. 14 7-4 

n: : o = 120: : 011 - 48 23 0 appr. 48 12 

n : z = 120: : 111 = 31 22 40 appr. 31 41-9 

b : o = 010: : 011 = 37 24 30 appr. 37 47-8 

6. kristály. Hosszúsága és szélessége majdnem 1 mm.; kifejlődésének 

általános typusa olyan, mint ama phenixwillei kristályé, a melynek rajzát 

Dana* ásványtanában közli (lásd az 5. ábrát). Alakjai: 

m . (110) z .(111) 

d . (102) y . (144) 

o . (011) c . (001) 

b . (010). 

A kristály rövid oszlopos habitusa nemileg módosult d es z lapjainak 

nagysága által. A y . (144). P4 pyramislapokat keskenysegük, o. (011). Poo 

dóma lapjait pedig érdességük miatt a kellő pontossággal nem merhettem. 

A lapok hajlása a következő : 
obs calc. 

m :m' = = 110 : : 1T0 = = 76° 20' 30" 76° 16-6 

d : c = = 102 : : 001 = = 39 20 20 39 23-4 

0 : b = =01 1 : : 010, = 37 41 0 appr. 37 47*8 

z : d = = 111 : : 102 = = 38 23 20 38 22-2 

X : o = = 144 : : 011 = = 13 59 10 appr. 14 7-4 

Még egy o . (011) . szerint oszlopos egyénen és egy kristály töredéken 

észleltem y brachypyramist, a mérések a következő eredményekhez vezettek: 

obs. calc. 

o:y =011:144=13° 40' 40"—14° 43' 40"appr. 14° 7'4' 

* J. Dana, System of. Mineralogy. New-York. 1871. pg. 623, fig. 514. 

(-61) 
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Ennek az anglesitnek összes alakjait a mellekeit kis gömbprojectioban 

ábrázoltam (7. ábra). 

3. Ccrro de Amcca, Jalisco. Az anglesitek egy sötétbarna színű, okke¬ 

res, kérges limoniton ülnek, előfordulásuk tehát némileg emlékeztet a 

siegeniekére. A kristályok mind m.(llÜ) oo p szerint rövid oszloposak, 

(6 ábra) 0'5—2 mm. hosszúak illetőleg 0*5—1 mm. szélesek; legnagyobb 

részük víztiszta, erősfényű, némelyek homályos felületüek, vagy a vas által 

okkersárgára színezettek. A keskeny véglap c . (001), az alap pyramis 

z. (111) .P és d.(102). V2 Poo macrodoma lapjai zárják el az alakokat. 

Némely kristálynál d . (102). annyira uralkodó, hogy a véglap csak egy kes¬ 

keny tompító sáv; ez utóbbi lapjai a hosszú átló irányában rostozottak s néha 

egy kissé domborúak. A mérések eredményei a következők: 

m : m' = 110: 110 = 

obs. 

103° 49' 10" 103° 

cale, 

43-41 

m : z = 110: 111 = 25 37 0 25 35-5 
z : z' = 111 : 111 = 90 20 10 90 22 
d : c = 102:001 = 39 24 0 39 23-4 

A kristályok felállításánál a hasadási oszlop m. (110) .00P tompa szö¬ 

get előre fordítottam. 

Az anglesitek a nemzeti muzeum tulajdonát kepezik, a mely azokat 

Semsey Andor úrnak köszöni. 

Két salzburgi epidot. 

Dr. Krenner úr, múzeumi őr szívességéből a nemzeti muzeum gyűjte¬ 

ményéből két epidotot megvizsgálhattam. Az egyik az Aclienthalból való, 

közel Krimihez, a másik Hollersbachról ered Felső-Pinzgauban. 

1. Achenthal. Az achenthali epidot * fennött kristályai legnagyobbrészt 

aprók, 1—3 mm. hosszúak, de vannak 10 mm. nagyságúak is; diopsid es 

kevés albit társaságában sötétzöld cryptokristályos amphiból által átjárt 

tömör epidotra nőttek. A kristályok mind nyújtvák az egyenes átló irányá¬ 

ban es sárgás zöldek ; a kisebbek teljesen átlátszók, így a pleochroismus 

rajtuk már közönséges fényben is feltűnően látható. Túlnyomó az oszlopos 

kifejlődés, de vannak a hasis M.(001).oP uralkodása által széles táblás 

kristályok is. Az aránylag egyszerű kombinatiokat a leggyakoribb alakok 

képezik, s ezek túlnyomó része az orthodomák és a positiv hemipyra- 

misokhoz tartozik. Az oszlopos kristályokon a hasis M.(001).oPés az 

* V. v. Zepharovich. Neue Mineral-Fundstátte in den Salzburgéi- Alpen. Natur- 

wiss. Jahrb. «Lotos» 1885 N. F. 7. p. 159—176. Prag 1886. Ztschft. f. Kryst. 1888. 

XIII. p. 86. Eef. 

(262) 
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egyenes átló oldallajija T . (100). 00P00 körülbelül egyenlő arányban fej¬ 

lődött ki; ezek a lapok majdnem mindig egészen simák, a kellő szé¬ 

lesség mellett a íőnalkeresztet is visszatükrözik, egyszersmind az erősen 

rostozott domalapoknál szélesebbek. A negatív orthodomák alárendeltek, 

lapjaik pedig mindig hiányos számnak. -Jellemzőnek tekinthetjük továbbá 

azt, hogy az r. (TOl). Poo lapjai csaknem kivétel nélkül keskenyek. A kris¬ 

tályok végeit elzáró lapok mindegyike teljesen sima, tükörfényes; mégis 

egyeseknél kicsiségük miatt homályos vagy épen semmi holdképet nem 

kaptam. A termináló lapok viszonyos nagysága igen különböző és az egy¬ 

nemű lapoké gyakran aránytalan. A táblás kristályoknál mindig n.(Ti 1). P 

uralkodik, míg az oszloposaknál majd egyenlő nagyságú az z. (110) .ooP és 

a klinodomák lapjaival, majd d . (111). —P pyramis lapjai által egy kissé hát¬ 

térbe szoríttatik. A ferde átló oldallapja P. (010) .ooPoo minden kristályon, 

jóllehet egyeseken csak mint keskeny tompító csík jelen van. Az észlelt 

alakok száma 21 s ezek közül 14 az általam mért négy kristály mindegyikén 

megvolt. 

M . (001) . oP 

T . (100) . ooPoo 

P . (010) . oopoo 

Ül . (104) . Jpoc 

a . (103) . |P°° 
i . (102) . |Poo 

r . (101) . Poo 

1 . (201) . 2Poo 

h . (201).—2Poo 

e . (101).-—Poo £.(113) 

O . (011) . Poo 

k . (012) . IP 

u . (2J0) . ooP2 
Z . (1 10) . ooP 

7] . (1 20) . oop2 

n.(Tll). P 

q . (221) . 2P 

y . (211) . 2P2 

b . (233) . Pl 

IP* d.(lll).—P 

A következő táblázatban (lásd a 380. old.) a mért élszögeket v. Kok- 

scharow** számított szögórtókeivel állítottam össze. 

1. kristály. A kristály hoszszasága nem üti meg egészen a 2 mm., 

vastagsága 1 mm. Az orthodomák övében csak a három legközönségesebbet 

észleltem, s ezek közül r. (TOl). Poo egészen alárendelt, míg az öv többi 

lapja egymás közt csaknem egyenlő nagyságú. A termináló alakok lapjai 

közt n . (Ti 1). P uralkodik, ez után következik o. (011).poo, a többi igen 

aránytalanul vagy hiányosan fejlődött ki (VI. tábla 1. ábra). Alakjai: 

M.(00J) z.(110) 

T.(100) u . (210) 

* Ezt a lapot kétszer észleltem, mint igen keskeny tomjn'tó csíkot 001 és 111 

lapok közt; a mérések eredményei ajiproximativok, mert a reflexeknek épen csak nyo¬ 

mát kaptam. 

** N. v. Kokscharow. Mát. z. Min. Russlands 1858. III. Bd. 

(m 
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P . (010) n.(Tll) 

i . (102) y .(211) 

1 . (201) q .(221) 

r. (101) b .(233) 

o . (011) d .(111) 

k . (012) 

2. kristály. E kristály 2 mm. hosszú, 0*75 mm. vastag. Az orthodo. 

mák övéhen r. (101). Poo , 1. (201). 25 oo és e . (101).—5 oo lapjai aláren¬ 

deltek egyszersmind a legerősebben rostozottak. A termináló lapok egyike 

sem feltűnő nagyságú; részint keskeny csíkok, részint apró háromszögű 

lapocskák alakjában s . (113).—VsP, rj. (120) .oop2 és o . (011). Poo jelennek 

meg. A ferde átló oldallapja P. (010) .oogoo aránylag széles. A kombinatio 

alakjai: 

M. (001) 7] . (120) 

T. (100) z . (110) 

P . (010) u.(210) 

i . (T02) n. (Ti 1) 

r . (T01) q. (221) 

1 . (201) y-(211) 

e . (101) d. (111) 

o .(011) 8.(113) 

k .(012) 
* l\ y f , . \ ' 

3. kristály. 2'5 mm. hosszú és 1 mm. vastag oszlopos kristály. 

A hemidomák öve a legalakdúsabb, a két véglap, továbbá i. (T02). V2P00 

és 1. (201). 2 Poo domák nagyságuk által tűnnek ki; a negatív orthodomák 

alárendelten és csak egy-egy lapjukkal jelennek meg. A termináló lapok 

közül d, k, u és z lépnek előtérbe a ferde átló oldallapja pedig az rj . ( 1 20). 

oszlop élének keskeny tompítása (2. ábra). 

Az egyes alakok: 

M . (001) 0 . (011) 

T . (100) k . (012) 

P . (010) rj . (120) 

w . (T04) z . (110) 

a . (T03) u . (210) 

i . (T02) n . (Ti 1) 

r . (T01) q . (221) 

1 .(201) y .(211) 

h .(201) 

e . (101) 

d . (111) 

(*«5) 
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4. kristály. Csaknem 3 mm. hosszú, 1 *525 mm. széles M. (001). oP 

szerint vastag táblás kristály (3. ábra); keskenyebb oldalához egy igen 

apró kristály nőtt, párhuzamos állásban hasonló kombinálással. A kristály 

kifejlődött végén megjelenő lapok közül n . (Ili) . P uralkodik, s élét a 

meglehetős széles P . (010). oo P oo tompítja; k. (012) . V2P00, z.(110). 

00P, u. (210). ooP2 és d . (111).—P kivételével a többi alaknak többé-ke- 

vésbbé alárendelt szerepe jut. Alakjai: 

M. (001) 

T . (100) 

P . (010) 

a . (103) 

i . (T02) 

r . (T01) 

1 . (201) 
e . (101) 
0 . (011) 

k . (012) 

A 7-ik ábra gömbprojektiója az achenthali epidoton általam észlelt 

alakoknak. Az alapkörben fekszenek az ortliodomák, középpontjában tehát 

a ferde átló oldallapja. 

2. Hollersbach. Erről a lelethelyről két szabad kristályt vizsgáltam 

meg, mindkettő érintkezési iker T. (100) 00P00 lap szerint. A pistaciazöld 

áttetsző, vagy zavaros kristályok egy tömör, helyen kint pátos epidoton, 

magnetittel fordulnak elő'; fennőtt végük sárgás zöld, teljesen átlátszatlan, 

A kristályok kifejlődött végén a beugró szögek teljesen hiányzanak, a minek 

következtében igen hasonlók egyszerű kristályokhoz. 

Az egyik egyén mindig túlsúlyban képződött ki a másik fölött. A sym- 

métria sík P. (010) .oopcxD meglehetős alárendelt a többi termináló laphoz 
képest és hasonlóan mint a zillerthali,* sulzbaclii és guttanneni ** epidot- 

nál ezen is (111. 101) kombinatóéllel párhuzamos finom rostozás látható. 

Az ortliodomák a vicinális lapoktól erősen rostozottak, egyesek görbül¬ 
tek, M . (001). oP és T . (100). 00 P 00 csaknem egészen simák ; a kristályok 

végeit elrekesztő lapok mind erős fényüek, némelyek nem teljes síkok; 

s . (113)—VsP pyramis lapja kissé érdes, 0 . (011). Poo pedig az ikersíkkal 
párhuzamosan vonuló sávokkal. Az imént említett hiányok természetesen 

* G. v. Rath. Epidot aus dem Zillevtlial, Poggeudorff’s Ann. 1862. Bd. 115. 
pg. 472. 

** H. Bücking. Ufiber die Krystallformen des Epidots. Zsclift. f. Krystallogr. 1878. 
Bd. 2. pg. 321. 

(266) 
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a mérések pontosságát befolyásolták. A 4-ik rajz az ikret eszményi kifej¬ 

lődésben tünteti fel. 

1. kristály. Egy rövid oszlopos ikerkristálynak körülbelül 7 mm. 

hosszú és ugyanolyan széles töredéke, a melynek természethű rajza az 

5-ik ábra. A P . (010). oo 5 oo lapon a jellemző rostozás csak egy irányban 

húzódik, a mi mutatja, hogy ez a lap csak a jobboldali egyénhez tartozik. 

Az egyik egyénen (100. 111) övben egy keskeny, de jó fényű sáv alakjában 

b . (233). 51 pyramis fejlődött ki, a másikon tűlságos keskenysége és gör- 

bültsége miatt nem mérhettem; h . (201) .—2Poo lapja meglehetős széles, de 

erősen rostozott és egy kissé görbült; közepén egy sekély hosszanti barázda 

vonul végig e . (101). -Poo és egy vicinális lap által képezve. (201. í 10) övben 

H. (732). (jg|, a melyet eddig biztosan* csak a zermatti epidoton észleltek, 

(TÓI. 010) övben pedig (T51.). 555 kiin opyramist; ez utóbbinál alapnak 

túlságos aprósága csak közelitő mérést engedett meg. Ennek az ikernek 

alakjai tehát: 

M. . (001) e . (101) 

T . (100) z . (110) 

P . (010) n , .(111) 

(O . (104) f q • .(221) 

'Z . (103)f b . , (233)+ 

i .(102) (151)f 

r .(101) H . (732) 

1 .(201) 8 . (113) 

h . (201) 

A mérések eredményei: 

I. II. 
obs. 

M : tó = 001 : 104= 16° 30' 40" 

M : a = 001 : 103 = 22 5 30 appr. 

M:i = 001 : 102 = 34 20 10 

M :r = 001 : 101=63 38 40 

calc. 

16° 22' 58" 

22 20 55 

34 20 53 

63 42 0 

* Ezt az alakot Marignac állítólag egy a Vesuvról származó epidoton 

7ü. 30.21) = 10/s-B7/3-nak határozta meg ; később v. Rath ugyanezt a kristályt újból 

pontosan megvizsgálván (Poggd. Ann. Ergbd. VI. pg. 368. 1874) kimutatta, hogy 

lelethelye valószínűleg Alá vagy Zermatt, de semmi esetre a Vesuv; továbbá , hogy 

fekvésének (201 .410 övben) és méreteinek megfelelőleg indicesei (732) =7/2ÍP7/3, 

V. v. Zepharovich ugyanezt a bemipyramist észlelte a zermatti epidoton, de 

nála a Mohs féle felállításnak megfelelőleg (337) =3/t -5 jelet kap (Sitzungsb. d. k. 

Akd. d. Wiss. Wien 1862. Bd. 45. pg. 381.) 

I-tel jelölt alakok e rajzban nincsenek feltüntetve, mert egészen alárendelten 

lépnek fel. 
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I. II. 
obs. cale. 

M : T 001 : : 100= — 64 < 3 24' 0' i 
64 36 0 

M : e = 001 : 101 = — 34 31 30 appr. 34 42 19 

M : h = 001 : 201 = — 4G 40 10 appr. 4G 11 17 

T : r = 100: : 201= — 25 57 10 25 57 21 

M: : s = 001 : : 113 = — 29 6 28 56 44 

M: : z 001 : : 110 = — 75 47 75 45 21 

M: :q' = 001 : 221= — 90 13 90 17 50 

M : n' 001 : 111 = — 104 58 10 104 48 3 

n : b' 111 : 233= 10 47 40 — 10 49 21 

010: 151 = — 7 48 30: appr. 8 2 0 

H: : Z 732 : : 110= — 23 35 10 23 36 0 
H: : T : 732 : : 100= — 3G 17 40 3G 9 27 

A mért iikerszögek is elég jó eredményeket ; adtak: 

obs. calc. 

z : : z : 70° 3' 30" 70° 0' 30" 
n : n :41 45 50 41 52 28 

2. kristály. Ez ikerkristály hosszasága 9 mm., vastagsága 4, illetőleg 

G mm. Az s. (203) .^íoo orthodoma kivételével mind a két egyénen ugyan¬ 

azok az alakok képződtek ki. A symmetriasík P. (OlO)ooPoo egy kis deltoid 

lapot képez, felületén a jellemző finom rostozás két irányban húzódik jeléül 

annak, hogy e lap mind a két egyénhez tartozik. A két egyén összenövési 

határánál (T00. 111) övben, két nagyon keskeny, egy keveset görbült hemi- 

pyramis lap van, a miért is indiceseiket meg nem állapíthattam. 

A G-ik ábra a kristály természetim képe. Alakjai: 

M. (001) e. (101) 

T. (100) o. (011) 

P. (010) z . (110) 

s.(203) n.(Tll) 

r.(TOl) q.(221) 

1 . (201) 

I. obs. II. caic. 

M : e = 001 : 101 = 34° 29' 40" appr. 34° 54' 40" appr. 34° 42' 19" 

M:T = 001 : 100 = 64 32 30 64 35 64 36 0 

T : 1' = 100 : 201 = 25 50 10 25 47 10 25 57 21 

T : r' = 100 : 101 = 51 42 10 51 37 20 51 42 0 

2 V. Kokscharovv, Mát. z . Min. Russlands VI. Rd. p. á97. 

(268) 
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I. obs. II. calc. 

T : s' = 100 203 = 69 21 10 appr. — 69 47 7 

M : z = 001 110 = 75 1 10 appr. — 75 45 21 

z q’ = 110 22T = 14 14 14 19 50 14 32 29 

q' n' = 22T llT = 14 39 10 14 38 14 30 13 

M : n = 001 111 = 75 15 — 75 11 57 

T 0 = 100 011 = 77 9 — 77 2 42 

q' 0 — 22X 011 = 44 1 30 — 44 7 49 

q' s' = 22T 203 = 67 25 20 — 67 19 

A mért iker elszögek: 
obs. calc. 

n : n = = 41 3 53 20 ' 41 ° 52' 28” 

q = q = = 57 30 40 57 27 50 

o: o = 24 59 25 54 38 

Az epidot-példányok Ottó úrtól valók Bécsben. 

III. 

Pyrit Coloradóból. 

(Előadatott az 1887. október P2-én tartott szakülésen.) 

Dr. Krenner J. Sándor úr, a nemzeti muzeum ásványtárának őre volt 

oly szives a pyriteket ez intézet gyűjteményéből kristálytani megvizsgálás 

végett nekem átengedni. A közelebbi leletliely Zuni-Mine Poughkeepsic 

Gíulch nem messze Silvertontól. A 05—4 mm. nagyságú kristályok Zuüit-1 

tetraéderekkel egy fehér kaolinszerü anyagba ágyazvák, a legkisebbek lapjaik 

jó minősége miatt mérésekre különösen alkalmasak. Az észlelt combinatiók 

ugyan egyszerűek, alakjaik is mind azonosak, de érdekesek az által, hogy 

d. (110); t. (122) ; és i. (112), a melyek tudvalevőleg a pyritnél a ritkább 

alakok 2 közé tartoznak, a megvizsgált kristályok mindegyikén kiképződtek. 

A triakisoktaéder t. (122), a mely Struever3 szerint a brossói és traversellai 

pyriteken nem ritka, de mindig alárendelt, e coloradóiakon sokszor uralkodó. 

1 A Zunitot először Hillebrand W. F. elemezte és írta le (v. ö. Tlie Ameri¬ 

can Journal of Science. Vol. XXIX. 1885. pag. 340). Cliemiai összetételére nézve 

lényegében egy alumínium- hyclrosilicat, kevés kálium- és nátriummal; a legsajátsá¬ 

gosabb az, hogy az 0 egy részét Cl és FI pótolja. 

2 G. Struever, Pirite dél Piemonte e deli’ Elba. Memória della Reale Aca- 

demia déllé Scienze di Torino 1869. Serie II. T. XXVI. p. 14. 

3 Ugyanott p. 18. 

Földtani Közlöny. XVIII. köt. 1888. (269) gx 
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Újabban Brugnatelli, * szintén Brossóról származó kristályokat irt le, a 

melyeken nagyon gyakran (133), ritkábban (122), az uralkodó alak. 

Az alakok jelét a következő szögértékekböl és a megfelelő övékből ha¬ 

tároztam meg: 

obs. calc. 

o: t = 111: 122= 15° 43' 15° 47' 35' 

Az észlelt alakok a következők : 

h. (100). ooOoo; o.(lll). 0; d. (110). ooO; t. (122). 20: i. (112). 202; 

oo 0 2 
p. 7T (102). [-öj— 

A rhombtizenkettős mindig, a hexaéder többnyire alárendelt. A he- 

xaéder és a nagyobb pentagontizenkettős lapok a jellemző él irányában 

rostozottak ; az oktaéder és ikositetraéder apró lapjai tükörsimák, de a na¬ 

gyobbak érdesek. 

Az egyes alakok viszonylagos kifejlődése szerint három combinatiót 

különböztethettem meg; ezek (az alakokat nagyságuk szerint fogyó sor¬ 

rendben felsorolva): 

1. 0. (111), t. (122), i. (112), p. jc (102), h. (100), d. (110). (1-sőábra.) 

2. t. (122), i. (112), p. jt (102), o. (111), h. (100), d. (110). (2-ik ábra.) 

3. o. (111), p. ti (102), t. (122), i. (112), h. (100), d. (110). 

* Ztsckft. f. Kryst. 1886. XI. p. 362. 

(270) 



KRISTÁLYTANI VIZSGÁLATOK. 387 

A nagy kristályokon az uralkodó alak lapjainak kivetelevel a többi mind 

alárendelt; p. ír (102) és i. (112) vagy egyenlő, vagy különböző nagyságban 

fejlődtek ki (lásd az 1-ső ábrát). Gyakran uralkodik a triakisoktaeder, de néha 

nagyságra nézve nem sokkal kisebbek az ikositetraeder és pentagontizen- 

kettős lapok; ennek következtében a kristály legömbölyödött külsőt nyer 

(lásd a 2-ik ábrát). Végre találhatni a pyritnek meglehetős gyakori combina- 

tiójáto. (111), p. ji (102) (ez utóbbi meglehetős nagyságban); a többi alak 

keskeny vagy egeszen apró lapjai a combinatio habitusát nem változtatják. 

A két utóbbi combinatiót csak a kis kristályokon eszleltem. 

% % ífc 

Úgy az anglesitek, mint az epidotokra és pyritre vonatkozó mérései¬ 

met a magy. kir. József-müegyetem ásványtani szertárában egy Lang- 

JuNGER-féle kettávcsövű reíiexgoniometerrel végeztem. 

Végül nem mulaszthatom el dr. Krenner tanár úrnak szivessegeórt, 

buzdításáért és számos jóindulatú tanácsáért e helyen is őszinte köszönetét 

mondani. 

(271) 25* 
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(13.) Halaváts Gyula: Cardium (Adacna) pseudo-Suessi, egy új alak a dél- 

magyarországi pontusi rétegekből. (Természetrajzi Füzetek. 1886, 

X. kötet, p. 127 ; 1 táblával.) 

A nagy magyar neogen medencze délkeleti részén két helyütt, úgymint Lan- 

genfelden és Nikolinczen találta szerző az új fajt az odavaló pontusi korú réte¬ 

gekben. 

Az első helyiségnél, mely a mélyebb szintájnak a tályag és agyagmárga 

képződménynek felel meg, a következő szerves maradványok társaságában for¬ 

dul elő : 

Cardium Böckhi, Hal. Congeria Zsigmondyi, Hal. 

— Hofmanni, Hal. — cfr. Czjzeki, M. Horn. 

— secans, Fuchs. Pisidium priscum, Eichw. 

— triangulato-costatum, Hal. Melanopsis sp. 

— Winkleri, Hal. Lymnaeus velutinus, Desh. 

Nikolincz mellett, a hol a magasabb, a homokszintáj van meg, a következő¬ 

ket találta az új alak mellett: 

Cardium tegidatum, Hal. Congeria Czjzeki, M. Horn. 

purocostatum, Hal. Planorbis transsilvanicus, Neum. 

— Mayeri, M. Horn. Lymnaeus velutinus, Desh. 

Congeria Partschi, Czjz. 

Az új alak a Bardot de MAENY-féle Cardium Suessi-hez közel áll olyannyira 

hogy a langenfeldi fauna ismertetésénél szerző a két alak közt talált különbségeket 

nem tartotta elegendőknek arra nézve, hogy azokat szétválaszsza egymástól. Csak 

miután a Nikolincz mellett gyűjtött példányoknál látta, hogy egyes jellegek tovább 

fejlődtek, jött azon meggyőződésre — tekintve a függélyes elterjedés különbségét 

is, — hogy a C. Suessi egy mutatiójával (Waagen értelmében) van dolga és új 

névvel jelölte meg. 
A hasonkorú C. Carnuntinum PARTScH-tól sokkal távolabb áll, mint a régibb 

C. Suessi-tői. 

A megyjegyzéseket illetőleg, rnetyek az említett fajok különbségeire vonat¬ 

koznak, valamint az új faj jellemzését illetőleg, az eredeti értekezésre kell utalnunk. 
Franzenau Ágoston. 

(14.) Dr. Herbich Ferencz: Erdély déli határhegysége krétarétegeinek 

néhány cephalopodjáról. (Orvos-természettudományi Értesítő. 1886, 

Terin. tud. sz. Kolozsvár, p. 237.) 

Mint legkeletibb pont, hol még a déli határhegység szegélyövének krétakép¬ 

ződményei észlelhetők, Hauer és Stache által a «Geologie Siebenbürgens» cznnű 

(272) 
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munkájukban Kis-Disznód van említve. Miután azonban az átnózetes geológiai 

felvételek alkalmával innen meghatározható kövületeket nem sikerült kapni, az 

Ackner-tól közölt cephalopodák rajzai ellenben oly annyira hiányosak, hogy sem¬ 

minemű meghatározást nem engednek, az előfordulás egyszerűen a vidéken legel¬ 

terjedtebb formatióhoz a gosau-hoz számíttatott. 

Az 1874-dik évben Iynöpeler Gyula, a kolozsvári egyetem akkori tanár¬ 

segéde Kis-Disznódon gyűjtött néhány cephalopodát, melyek közűi két darabot a 

szerző most mint a vergoni neonomban előforduló Haploceras impressum, d’ORB.-t 

határozott meg. A kréta ezen emelete Erdély déli Kárpátjaiból egészen ismeretlen 

volt még. 

A hátszegi völgy Ponor-Ohaba környéki képződményeiből a jelenlegi tanár¬ 

segéd, dr. Benkö Gábor azonfelül az Acanthoceras Mantelli, .Sow., Acanthoceras 

Rotomagense, Brongn. fajok példányait hozta el, melyek Erdély krétakorú fauná¬ 

jára nézve újak. 

Franzenau Ágoston. 

(15.) Dr. Herbich Ferencz : Paleontologiai tanulmányok az erdélyi érczhegy- 

ség mészkőszirtjeiröl. (A magyar kir. Földtani Intézet Évkönyve. 1886, 

VIII. kötet, 1. füzet; 21 táblával.) 

Ezen munka legnagyobbrészt azon fauna őslénytani leírását nyújtja, melyet 

szerző az erdélyi Érczhegységben a csáklyai mészszirtekben talált s melyeknek 

geológiai viszonyait már az 1877-dik évben ismertette. A csáklyai mészszirtek 

tithonmészből állanak, melyek mindamellett, hogy korallokban igen gazdagok, 

néhány bracliiopodán, bivalván és echinodermán kívül, főkép gasteropodákat tar¬ 

talmaznak. 
Az ismertetett fauna következő fajokból áll : 

4] Nerinea monoplicata, Herb. Nerinea sdlinensis, d Orb. 

— cocltleoides, Zitt. — előnyata, Voltz. 

— Tikujatae, Here. suprajurensis, Voltz . 

— Fichteli, Herb. — Göodhalli, Sow. 

— transylvanica, Herb. — Hohenéggeri, Peters. 

— Csáklyána, Herb. Oppeli, Gemm. 

Syndjeearae, Herb. — Zeuschneri, Peters. 

— Böckhi, Herb. — tornata, Quenst. 

— Mikói, Herb. Paronae Di, Steh. 

— sicula, Gemm. — picta, Herb. 

— cHspa, Zeuschn. — saxatilis, Herb. 

— conoidea, Peters. — microconica, Herb. 

— Plassenensis, Peters. — Althii, Herb. 

— petrea, Herb. Römeri, Phil. 

— bidentata, Gemm. scalata, Voltz. 

— Pasinii, Gemm. — Strambergensis, Peters. 

— Defrancei, var. posthuma, Zitt. fasciata, Voltz. 

— Fontannesi, Herb. tetraptycha, Herb. 

— speciosa, Voltz. — calypso, d Orb. 
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Nerinea nodosa, iVürb. 

metamorpha, Herb. 

— Szabói, Herb. 

dextrorsa, Herb. 

— Petersi, Gemm. 

— Suessi, Peters. 

•— Lorioli, Zitt. 

— crebriplicata, Zitt. 

Itieria Haynaldi, Herb. 

— Staszyeii, Zeuschn. sp. 

— multicoronata, Zitt. 

— Simmenensis, Ooster. 

— Renevieri, Loriol. 

— obtusiceps, Zitt. 

— austriaca, Zitt. 

-- polymorplia, Gemm. 

— Cabanetiana, cPOrb. 

— rugifera, Zitt. 

melanoides, Zitt. 

Ptygmatis Carpathica, Zeuschn. sp. 

— pseudo-Bruntrutana, Gemm. 

— Meneghinii, Gemm. 

Ptygmatis Mandelsbhi, Bronn. 

Cryptoplocus consobrinus, Zitt. 

— succedens, Zitt. 

— Zitteli, Gemm. 

Cerithium Zeuschneri, Gemm. 

— calamophorum, Zitt. 

— nodoso-striatum, Peters. 

Nerita Sárii, Gemm. 

Pileolus sublaeris, Buvign. 

— imbricatus, Gemm. 

Tylostoma ponderosum, Zitt. 

Trochus Csáklyensis, Herb. 

Astarte pátens, Thdr. &. Etall. 

— striato-costata, Münst. 

Cardium corallinum, Leymerie. 

Pachyrisma Beaumonti, Zeuschn. 

Diceras Miinsteri, Goldf. 

arietinum, Lamk. 

Pholadoviya canaliculata, Köm. 

Terebratula hungarica, Suess. 

— Bolháé, Szajn. 

Cidaris glandiferus, Goldf. 

A 72 gasteropoda között 64- a neriueák családjába tartozik. Ezek határozzák 

meg tehát a fauna jellemét és döntik el a képződmény korát. 

A végkövetkeztetésekben a szerző a leírt íienwm-fajokat öt csoportba állítja 

össze. Az elsőben felsorolja azon 21 fajt, mely a felső tithon-emeletben fordul elő ; 

a második csoportban azon 17 fajt, melyek a régibb tithou-emelet alakjaival közö¬ 

sek ; a harmadik csoportban a szicziliai titkomnál közös 8 alakot; a negyedikben 

a más jurakorú helyiségekben előforduló 10 fajt, és végre az ötödikben a 19 új fajt. 

Ha a régibb titlionból ismert 17 alakhoz hozzászámítjuk még a szicziliai 

tithonnal közös 8 fajt, úgy a régibb tithou-emelet összesen 25 fajjal van képviselve, 

míg a felső titkon (strambergi rétegek) csak 21-el. A felső jurához ellenben 10 

tartoznék. A fajok ezen számarányából, valamint az egyének gyakoriságából szerző 

azon következtetést vonja, hogy a csáklyai neriueák a mediterrán provincia idősebb 

titkon rétegeire utalnak. 

Fuanzenau Ágoston. 

* Nem mint a geológiai leírásban említve van, a strambergi rétegekre. (Földtani 

Közlöny 1877 ; VII. kötet; p. 303.) Bej. 
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(16.) Dr. Tausch L. Ueber die Fauna dér nicht-marinen Ablagerungen dér 

oberen Kreide des Csingertliales bei Ajka im Bakony [Yeszprimer Comi- 

tat, Ungarn]. (Abhandlungen dér k. k.' geologischen Reichsanstalt. 

Wien, Bánd XII, Nr. 1; 3 táblával.) 

A Csingervölgy földrajzi fekvésének és az ott uralkodó geológiai viszonyok¬ 

nak ismertetése után a Böckh, Szabó, Hantken és Hébert és Munier-Chalmas 

közlései nyomán, leírja szerző saját, főkép az ott előforduló nem-marin krétakép¬ 

ződményekre vonatkozó észleleteit, melyek röviden a következők : 

A nem-marin krétakorú lerakodások közvetlen feküje egy rózsaszínű, pyri- 

tet hordó, látszólag kövületeket nem tartalmazó mészkő. Ha azonban e mészkő 

tömbjei a légbeliek hatásának soká ki voltak téve, rudista-nyomok vehetők raj¬ 

tuk észre. 

A nem-marin lerakodások kövületment márgákkal és homokkövekkel kez¬ 

dődnek, melyek lassanként szenesek lesznek, magukba rejtvén már egyes sima pyr- 

guliferákat. Ezeket követik a széntelepek márga és gipsz közfekvetegekkel. Utób¬ 

biak közűi a márgák hihetlen mennyiségben tartalmaznak kövületeket, többnyire 

gasteropodákat; sőt néha vannak egyes padok, melyek csakis gasteropoda-liéjakból 

vannak összerakva. 

Az imént említett képződményt legtöbbnyire cerithiumokat tartalmazó 

rétegek fedik, melyek szerző észleletei szerint a felső krétakorú marin lerakodá¬ 

soknál!, a hol t. i. ezek előjönnek, mindig feküjét képezik. Rétegeket Paludina cf. 

novemcostata MATH.-nal szerző nem talált, sőt egyetlenegy biztosan meghatároz¬ 

ható példányt sem, úgy, hogy azon meggyőződésre jutott, miszerint egy erősen 

párkányolt pyrgulifera vagy a Goniobasis hungarica, Tausch tekintetett annak, a 

mi annál könnyebben megbocsátható, mert ha az utóbbiak szájnyílása nem látható, 

igen nagyon hasonlók a Paludina novemcostata, Math.-Iioz. 

A cerithiumokat tartalmazó brak-képződmények fölött a felső kréta veszi 

kezdetét egy márgaréteggel, mely hatalmas rudista-padot zár magába. A fekű 

márgából Pecten cf. occulte-striatus, Zitt. és Gryphaea cf. vesicularis, Lám. vannak 

felsorolva. A mész radiolitákat tartalmazónak van mondva. A fedő márgából meg¬ 

lehetős jó megtartású hemiasterek kerültek ki, melyek a senonból ismertettekhez 

közel állanak. A nummulitmész alatt közvetlenül fekvő vörös, meszes márga a 

Lima Marticensis-hez hasonlító pelecypodával a kréta legmagasabb tagja volna. 

Eltekintve egy néhány localis zavarodástól, az egész krétakorú képletcso¬ 

port laposan nyugat felé dől. 

Mint a csingervölgyi felső krétakorú nem-marin képződmények faunáját 

alkotó fajokat, a következőket említi a szerző: 

(5) Pyrgulifera humerosa, Meek.* Pyrgulifera Rückeri, Tausch. 

— Pichleri, Hoern. — armata, Math. 

— acinosa, Zekeli. — lyra, Math. 

'— glabra, Hantk. — striata, Tausch. 

* A szerzőnek a pyrgulifera nemre vonatkozó megjegyzéseinek kivonatát lásd 

folyóirat XVI. kötetének 109. lapján. 
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Ajkaensis, Tausch. 

Melánia Héberti, Hantk. 

obeloides, Tausch. 

Goniobasis hungarica, Tausch. 

Hemisinus lignitarius, Tausch. 

— Csingervallensis, Tausch. 

Melanopsis laevis, Stol. 

Ajkaensis, Tausch. 

Dejanira bicarinata, Zekeli. 

Paludina prisca, Tausch. 

— cf. ? subcingulata, Sandb. 

Hydrobia balatonica, Tausch. 

— mana, Tausch. 

— Vesprimica, Tausch. 

baconica, Tausch. 

— Bodéica, Tausch. 

Eucliilus '!■ dubius, Tausch. 

Stalioa nitida, Tausch. 

Gypsobia cretacea, Tausch. 

Pacliystoma ra/ricatum, Tausch. 

—- involutum, Tausch. 

Helix Riethmülleri, Tausch. 

— cretacea, Tausch. 

— spania, Tausch.' 

antiqua, Tausch. 

— ? n. f. indet. 

Bulimus Munieri, Hantk. 

Auricula balatonica, Tausch. 

— hungarica, Tausch. 

Auricúlirtélla Whitei, Tausch. 

Ancylus vetustus, Tausch. 

cretaceus, Tausch. 

Megalomastoma supracretaceum, Tausch. 

idiotropum, Tausch. 

— tenuigramdatum, Tausch. 

rarespiratum, Tausch. 

— planum, Tausch. 

Cyclophorus eburneus, Tausch. 

Ajkaia gregaria, Tausch. 

— gracilis, Tausch. 

— ? n. f. 

Palaina europaea, Tausch. 

— antiqua, Tausch. 

Strophostoma cretaceum, Tausch. 

— fragile, Tausch. 

Ptychicula speciális, Tausch. 

Ceritliium balatoniam, Tausch. 

supracretaceum, Tausch. 

— hemiliscum, Tausch. 

epagogum, Tausch. 

n. f. indet. 

— cf. Prosperianum, d Orb. 

Unió n.f. indet. 

— f. indet. 

Corbicula A jkaensis, Tausch. 

Cyrena baconica, Tausch. 

Potamomya ? incerta, Tausch. 

Ezek közt van 50 új faj, melyek, valamint a többiek is legnagyobb részt le 

van írva vagy megjegyzésekkel kisérve és három lithografált táblán megrajzolva. 

Azonkívül említve van, hogy még előjő két bivalva héj lenyomata, egy kis 

saurusnak vagy halnak a fogtöredéke és ostracoda-héjak. 

Az ismertetett fauna összetételét az állatország különböző csoportjai szerint 

tekintve, kitűnik, hogy főképen a gasteropodák által van jellemezve, miután a 

fogtöredéktől és az ostracoda-héjaktól eltekintve, a felsorolt 68 faj közűi 60 a 

gasteropodákra, 8 a pelecypodákra esik. 

Egy külön fejezetben összehasonlította a szerző az ajkai képződmény fauná¬ 

ját más helységek krétakorú és fiatalabb édesvízi képződményeinek faunáival és 

azon eredményre jut, hogy az ajkai, a wálderthon és régibb képződményekben elő¬ 

forduló alakokkal analógiákat nem mutat, hogy azonban a gosau-lerakodásokból, a 

fránczia-spanyol krétából és az éjszakamerikai Lamarie-képződményekből egyes 

alakok benne honosak s hogy egyes fajok meglepő megegyezést mutatnak oly 

alakokkal, melyek sokkal fiatalabbak a krétakornál. 

Ezek alapján a magyaroszági krétakorú édesvízi lerakodások tehát bensőbb 
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kapcsolatban állanának az éjszakkeleti alpok (gosau), az éjszakamerikai, a dél- 

francziaországi és spanyol krétaképződményeivel; palaentologiai alapokon azonkívül 

nem lehet kifogásolni szerző azon feltevését, hogy a mostanig gosau-rétegnek neve¬ 

zett ajkai édesvízi lerakodásokat talán egy magasabb szintbe terjedőnek véli, mint 

az mostanig általában tartatott. 

A mi a jelenlegi elterjedését illeti azon recens alakoknak, melyek a héjuk 

szerkezete és díszítése után Ítélve, az ajkaiknak rokonai gyanánt tekinthetők, kevés 

példából már azon eredményre jutunk, hogy — az ajkai nem-marin krétalerako¬ 

dások faunája oly alakokból van összetévo, melyeknek recens rokonai egymástól 

messze fekvő vidékeken élnek s melyek között a tropikus,még pedig főképen az 

oczean-austráliai elemek a túlnyomók. Franzenau Ágoston. 

(17.) Téglás Gábor. A Közép-Marosvölgy ^őstörténelmi nevezetességű bar¬ 
langjai. (Orvos-természettudományi Értesítő. 1886; Terin. tud. sz. 
Kolozsvár; p. 187.) 

A régi Krassómegye Pozsega községétől a Maros balpartján, a Hegyes- 

Drocsa Pietroszától keletnek a Gyula-Fehérvárnál végződő Ompoly völgyéig kutatá 

át a szerző a körösbányai, boczai és gyógyvidéki hegységekben, tehát egyrészt az 

erdélyi Erczliegység övébe eső, másrészt a Ruszka-Pojana-csoport keleti lejtőjét 

alakító mészképletekben kialakult barlangokat. Az előbbiek legtöbbjében a most is 

bejáró pásztorok tűz hely marad ványaival vegyült rétege alatt a praehistoricus 

emher ételmaradványaival vegyült durva mívű cserepek, agyag-vasgömbök és 

egyéb kőszerszámok találtattak. Fontosabbak a geológiára a Ruszka-Pojána keleti 

lejtőjén a Nándorfalu feletti sziklaszoros, összesen 12 barlangból és odúból álló bar¬ 

langcsoportja, miután ezek egyikében — mely a patak jobb partja felett legelő] 

van s mely egyszersmind a legjelentékenyebb is — annak sziklatalpa tetemes vas¬ 

tagságú negyedkorú sárgás mészhomokkal van borítva, betemetve kavicsliömpö- 

lyöket, a boltozat omladványait és a negyedkor emlőseiből az Ursus spelaeus Blum. 

és a Ily ama spelaea csontjait. «A praehistoricus ember anyagkészletéül minden¬ 

esetre a barlangtól távolabbi lelőhelyről később be lettek hurczolva a skót szarvas 

(Cervus megaceros) két agancstöredéke, az őslő (Equus primigenius), gyapjas orr¬ 

szarvú (Rliinoceros tickorrliinus), gímszarvas (Cervus elaphus), őstulok (Bős pri¬ 

migenius) feldolgozásra alkalmas, vagy ékszerül használt némely csontjai. A bar¬ 

langi ember asztali örömei között* ott szerepeltek a Bős taurus, Bős iu-us, kecske 

(Capra hircus), juh (Ovis aries), sertés (Sus crofa domestica), hód (Castor fiber), 

nyúl (Lepus timidus), borz (Meles taxus), róka (Canis vulpes). A szárnyasokból 

tyúk, fájd, a ruczáéhoz hasonló csontok jöttek elé s ott szerepelt még a kutya 

mint hűséges társa őseinknek, sőt a farkas csontjai is mutatkoztak.» 

Franzenau Ágoston. 

(18.) Toula Franz. Ueber ein neues Vorkommen von Kaikén dér sarmati- 
schen Stufe am Tliebener Kogel. (Verhandlungen dér k. k. geologischen 
Reichsanstalt. 1886; p. 404.) 

A dévényi hegy délkeleti egyik előhegyének rétjén szerző helytállóan egy 

világosszintí, kissé lyukas meszet talált, melyből a következő, kissé hiányos, szerves 

zárványokat gyűjtött: 




